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فوصت هفسلف و  خیرات 

باتک تاصخشم 

.1363  - 1293 یلع ، يدورهاش ، يزامن  : هسانشرس

یضترم قیقحت  يدورهاش ؛ يزامن  یلع  هدایپ / حایس  اب  رتکد  هرظانم  ای ، فوصت ، هفسلف و  خیرات  : روآدیدپ مان  ناونع و 

. یناسارخ يدادعا 

.1392 1434 ق =. تیالو ، دهشم : : رشن تاصخشم 

:264 ص. يرهاظ تاصخشم 

2-43-6172-964-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  : تشاددای

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  260 ؛ [ - 253 . ] ص همانباتک : : تشاددای

. هیامن : تشاددای

خیرات فوصت --  : عوضوم

اه هیدر  اه و  هیعافد  فوصت --  : عوضوم

اه هیدر  اه و  هیعافد  نافرع --  : عوضوم

خیرات هفسلف --  : عوضوم

 - 1360 یضترم ، یناسارخ ، يدادعا  : هدوزفا هسانش 

:BP295/2/ن8ت2 1392 هرگنک يدنب  هدر 

86/297: ییوید يدنب  هدر 

3162570: یلم یسانشباتک  هرامش 
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قیقحت همدقم 

یباتک ملعم  ار  وا  داتـسرف و  تیدوبع  ییاهن  تاجرد  هب  رـشب  ندـناسر  يارب  فراـعم  مولع و  نیرتـالاب  اـب  ار   � مرکا ربمایپ  لاعتم  دـنوادخ 
هاگآ نآ  هیهلا  هدـیدج  مولع  مامت  رب  ار  شراوگرزب  تیب  لها  بانج و  نآ  دـناوخ و  شثیدـحلا  نسحا  باـن  فراـعم  تهج  هب  هک  دـیمان 

نآ نییبت  اب  شتیادـه ، غارچ  زا  هدافتـسا  ینآرق و  مولع  لالز  روخـشبآ  زا  هدافتـسا  يارب  یهار  يرـشب  ندـمت  نارود  ماـمت  رد  اـت  تخاـس 
. دشاب رشب  سرتسد  رد  ناروگرزب ،

، دنتشادن نآرق  فراعم  مولع و  زا  يا  هرهب  نوچ  دندز ، هیکت  یمالـسا  ماظن  هرادا  هکیرا  رب  ربمایپ  يافلخ  هرهچ  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  اما 
تیب لها  زا  مدرم  ندنادرگیور  رد  ار  هراچ 

تحاصف نآرق و  نوگانوگ  ياه  تئارق  هب  ار  مدرم  اذل  دندیدن ، ناشیا  زا  نآرق  ندرک  ادج  و 

تمصع ملع و  زا  دوخ  نوچ  دندرک و  لوغشم  فلتخم  ياه  شکمشک  نآ و  تغالب  و 

نآرق زا  ناسحتـسا  ساـیق و  ساـسا  رب  هک  يدـهتجم  دـح  رد  ار  وا  دنتـساک و  مرکا  ربماـیپ  ماـقم  زا  دـندوب  هرهب  یب  مرکا  ربماـیپ  ياوقت  و 
. دندز نماد  یفسلف  یمالک و  فلتخم  ياه  لدج  ثحب و  هب  هاگ  نآ  دندروآ ، نییاپ  دنک  یم  هدافتسا 

ناناملـسم و نیب  رد  ثحابم  نیا  جاور  اـب  اـت  دـش  یناـنوی  مولع  نیمجرتم  هب  تخادرپ  فرـص  ینـالک  ياـه  لوپ  تسایـس ، نیا  ساـسا  رب 
رد دنوش . هرهب  یب  تیب  لها  عطاس  رون  زا  مدرم  دوش و  مرگ  یهلا  فراعم  نافلاخم  رازاب  فلتخم ، ياه  تموصخ  هب  نانآ  ندرک  لوغـشم 

نآرق زا  نآرق ، ناملعم  زا  هدافتـسا  نودـب  مادـک  ره  دـندمآ و  دوجو  هب  هئجرم و ...  هیوشح ، هرعاـشا ، هلزتعم ، فلتخم  ياـه  هورگ  هجیتن ،
تهج رد  مدرم  ندیـشخب  داحتا  يارب   � تیب لها  زا  يوریپ  هیاس  رد  هک  یباـتک  هک  دوب  هنوگ  نیا  دـندروآ . لالدتـسا  دوخ  بهذـم  يارب 

یهلا تیدوبع 
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مدرم نیب  هقرفت  تهج  رد  دوب ، هدش  لزان  مدرم  لوقع  هراثإ  یقیقح و  دیحوت  هب  ندیسر  و 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  تیاده  زا  نانآ  ندشرود  هلداجم و  و 

یم رکذتم  دوخ  يرطف  تفرعم  هب  ار  ناسنا  يرشب ، ياه  شور  مامت  فالخ  رب   � تراهط تمصع و  تیب  لها  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا 
، درادن دنوادخ  رب  هطاحا  ناکما  هک  تسا  فرتعم  ناسنا  یتقو  دننک . یم  عنم  دـنوادخ  هرابرد  هیبشت  مهوت و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  دـننادرگ و 

عیمج اـب  نیاـبم  ار  وا  يرطف ، دـیحوت  رب  شا  یهاـگآ  ساـسا  رب  اذـل  دـهد ، نـالوج  وا  اـب  هطبار  رد  ار  دوـخ  راـکفا  هک  تسین  زیاـج  ـالقع 
. دبای یم  تاقولخم 

خیـش جاح  هللا  تیآ  ریبخ  هیقف  ثّدـحم و  موحرم  گنـسنارگ  راثآ  زا  یکی  هدایپ  حایـس  اب  رتکد  هرظانم  ای  فوصت  هفـسلف و  خـیرات  باتک 
تمـصع و تیب  لها  تاملک  زا  هدـش  هدافتـسا  ياه  تیبرت  نیمارف و  هب  دانتـسا  اب  نآ  رد  هک  تسا  یـسراف  نابز  هب  يدورهاش  يزامن  یلع 
رب يزامن  همالع  يالاب  طلـست  تهج  هب  تسا . هدومن  ار  فوصت  هفـسلف و  رد  هلمج  زا  يرـشب  هتفرن  هتفر و  ياـه  هار  یتسرداـن  تراهط � ،
رب دوخ  ياه  هتفاب  قیبطت  رد  افرع  هفـسالف و  هک  ياه  لیوأت  هب  ثحابم  نیا  نمـض  رد  ناـشیا  یلقع ، ياـه  لالدتـسا  تیب و  لـها  فراـعم 

. تسا هداد  خساپ  زین  دنا ، هدرک  لیمحت  ثیداحا  نآرق و  ظافلا 

لاح حرش  زا  یهاتوک  شرازگ  باتک ، ثحابم  ياوتحم  هب  هراشا  زا  شیپ  تسا  هتسیاش 

. ددرگ حرط  نآ  فلؤم  یفراعم  ياه  هشیدنا  یتیصخش و  ياه  یگژیو  و 

فلوم لاح  حرش 

(1) فلوم لاح  حرش 

ناشیا ردـپ  دـمآ . ایند  هب  ملع  لها  یبهذـم و  يا  هداوناخ  رد  يرمق و  يرجه  لاس 1333  رد  يدورهاش  يزامن  یلع  خیـش  جاـح  هللا  تیآ 
نسحلاوبا دیس  موحرم  زا  ار  دوخ  داهتجا  هزاجا  هک  دوب  دورهاش  مان  هب  ياملع  زا  يدورهاش  يزامن  لیعامسا  نب  دمحم  خیش  جاح  موحرم 

دلج هک  تیالو  تابثا  باتک  همدقم  رد  يدورهاش  يزامن  یلع  خیـش  جاح  همالع  هللا  تیآ  موحرم  راثآ  یفرعم  رت و  لماک  لاح  حرـش  - 1
. تسا هدمآ  تسا ، ناشیا  یسراف  راثآ  هعومجم  نیا  رگید 
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. تسا هدنام  راگدای  هب  ناشیا  زا  يدنمدوس  تافیلأت  دوب و  هتفرگ  يدابآزوریف  موحرم  یناهفصا و 

دیتاسا رگید  ردپ و  دزن  یکدوک  زا  دوب ، رادروخرب  يریذپان  یگتسخ  راکتـشپ  ریظن و  یب  دادعتـسا  زا  هک  يزامن  یلع  خیـش  جاح  موحرم 
. تشگ زین  نآرق  ظفاح  یلاع ، حوطس  ندنارذگ  رب  نوزفا  یناوجون  رد  تشامگ و  تمه  حوطس  لیصحت  هب  ناماس  نآ 

رـضحم زا  دـش و  دهـشم  رد  ناسارخ  نامز  نآ  تکربرپ  هزوح  راپـسهر  دورهاـش ، رد  یلاـع  یتامدـقم و  حوطـس  يریگارف  زا  سپ  ناـشیا 
. دیدرگ دنم  هرهب  راید  نآ  گرزب  ناملاع 

، هقف رد  یناهفـصا  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  رـضحم  زا  ضیف  بسک  يزاـمن ، یلع  خیـش  جاـح  موـحرم  یلیـصحت  یگژیو  نیرت  مهم 
دـیامن و یم  يو  رـضحم  زا  ار  هدافتـسا  لامک  لاس  هدزناپ  تدـم  هتـسجرب  داتـسا  نیا  تلحر  نامز  ات  ناشیا  تسا . هدوب  فراـعم  لوصا و 

. درامگ یم  تمه  ینابم  نیا  جیورت  هب  ناشیا  یلوصا  یهقف و  یفراعم ، ینابم  اب  لماک  ییانشآ  نمض 

زین هزوح  نآ  ناملاع  زا  ناشیالوم  دقرم  رانک  رد  ات  دنوش  یم  فرشا  فجن  راپسهر  ناشیا  یناهفـصا ، يدهم  ازریم  موحرم  تلحر  زا  سپ 
هراومه راوگرزب  ملاع  نیا  دـندرگ . یم   � تیب لها  فراعم  غیلبت  سیردت و  لوغـشم  هتـشگزاب ، دهـشم  هب  یتدم  زا  سپ  دنوش و  دنم  هرهب 

فراعم رشن  بالط و  تیبرت  سیردت و  فرص  ار  دوخ  تمه  دوب و  لضف  لها  میرکت  دروم 

. درک یم  عیشت  بان  قیاقح  و 

، خـیرات ملع  اب  ییانـشآ  رب  نوزفا  ناشیا  دوب . ریظن  یب  یندوتـس و  شراکتـشپ  شالت و  رادروخرب و  يوق  هظفاح  زا  يزاـمن  همـالع  موحرم 
همئا ثیداحا  تایاور و  هب  زین  يا  هژیو  هجوت  نآرق ، لماک  ظفح  هسنارف و  یبرع و  نابز  یـسانش ، هایگ  یـضایر ، میدـق ، بط  هبیرغ ، مولع 

هعلاطم لماک  روط  هب  ار  راونالاراحب  هعومجم  راب  جنپ  هک  يا  هنوگ  هب  هتشاد ،  � نیموصعم

راحبلا هنیفس  كردتسم  دنمشزرا  باتک  دلج  هد  شهوژپ  نیا  لصاح  هک  دندرک  یسررب  و 

ییاور بتک  ریاس  قحلا و  قاقحا  ریدغلا ، هعبرا ، بتک  راب  نیدنچ  نینچمه  ناشیا  دیدرگ . ثیدحلا  لاجر  ملع  تاکردتـسم  دلج  تشه  و 
. تسا هدوب  راگدنام  دنمشزرا و  باتک  دلج  اه  هد  نآ  لصاح  هک  دندومن  هعلاطم  قیمع  تروص  هب  ار 
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راـگدای هب  دوخ  زا  یناوارف  یملق  راـثآ  هدوب و  نیزم  یهلا  ياوـقت  یلمع و  قـالخا  هب  هک  ریذـپان  یگتـسخ  دـهاجم  يوـقت و  اـب  ملاـع  نیا 
زا هدید  دهشم  رد  یسمش  يرجه  دادرم 1364  اب 28  فداصم  يرمق ، يرجه  هجحلا 1405  يذ  مود  هبنشود  بش  رد  ماجنارس  تشاذگ ،

. تفرگ مارآ  يوضر  مرح  رد  عییشت و  مامت  هوکشاب  گرزب  ملاع  نیا  رهطم  كاپ و  رکیپ  تفاتش . دوبعم  رادید  هب  تسب و  ورف  ناهج 

باتک ثحابم  شرازگ 

رد باتک  شیاریو  نیا  رد  دهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  یتحار  هب  وج  قح  رگـشهوژپ  ات  هتفای ، ناماس  خساپ  شـسرپ و  ياضف  اب  باتک 
: تسا هدش  بیوبت  شخب  شش 

نید شور  اب  نآ  یفانت  هدش و  حرطم  قیاقح  یقلت  رد  ناشیا  ياه  تضایر  هیفوص و  شور  تقیرط ، تعیرش و  ناونع  اب  تسخن  شخب  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  مالسا 

نایم هب  نخـس  هفـسالف  هیفوص و  دزن  دوجو  تدحو  تقیقح  زا  شخب  نیا  رد  دزادرپ . یم  دوجو  تدـحو  تقیقح  یـسررب  هب  مود  شخب 
. تسا هدش  حرطم  ارعش  زا  یخرب  راعشا  زا  ناشیاعدم  رب  يدهاوش  هطبار و  نیا  رد  بتکم  ود  نیا  ناگرزب  نانخس  و  هدمآ ،

اه و ناسنا  تیاده  رد  اه  نآ  شور  یهلا و  ناربمایپ  تثعب  فده  هب  شخب  نیا  رد  دواک . یم  رشب  تیاده  رد  ار  عیارـش  شور  موس  شخب 
نخس نانوی  رد  نافرع  هفسلف و  هنیشیپ  هیفوص و  یناطیش  تافشاکم  یخرب  زا  نینچمه  تسا . هدش  هراشا  افرع  هفسالف و  شور  اب  نآ  نیابت 

. تسا هدمآ  نایم  هب 

يرطف هب  هدـش و  ضقن  دوخ  يرایتخا  لاعفا  رد  ناسنا  ندوب  روبجم  شخب  نیا  رد  تسادـخ . يرطف  تفرعم  باتک  مراـهچ  شخب  عوضوم 
تایآ رد  وا  فاصوا  ادخ و  تفرعم  ندوب 

. تسا هدش  نایب  ینید  فراعم  رد  يرشب  راکفا  جاور  یگنوگچ  تسا و  هدش  هراشا  تایاور  و 

تاـیآ و رب  تبـسن  ناـنآ  تـالیوأت  تاـیاور ، رد  هیفوص  تمذـم  رب  نآ  رد  و  هدـش ، هتـشاگن  هیفوص  هفـسالف و  در  رد  باـتک  مجنپ  شخب 
تایآ رب  ینانوی  راکفا  لیمحت  نینچمه  تایاور و 

هیفوص رب  یسلجم  همالع  در  مالسا و  زا  لبق  هفسالف  تافالتخا  تسا . هدش  نایب  تایاور  و 
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. تسا هدش  حرطم  شخب  نیا  رد  زین  دنا  هتشون  هفسالف  در  رد  همئا  باحصا  هک  ییاه  باتک  و 

، ادـخ ترعم  ندوب  يرطف  زین  اهتنا  رد  دراد . صاصتخا  ینید  فراعم  مامت  رد  تنـس  باتک و  هب  عوجر  ترورـض  هب  باـتک  یناـیاپ  شخب 
. تسا هدش  حرطم  رذ  ملاع  هب  عجار  تایرظن  زا  یخرب  یسررب  قباس و  ملاوع  رد  ادخ  يرطف  تفرعم  شیادیپ  أشنم 
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قیقحت نیا  ياه  یگژیو 

هب زین  ناشیا  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  هدش و  پاچ  اهراب  ناشیا  توف  زا  سپ  فلؤم و  تایح  نامز  رد  دنمشزرا  باتک  نیا 
هب دوب  هتفرگ  تروص  ییوکسا  ینابایب  دمحم  داتسا  یسیونزاب  هب  أبن  تاراشتنا  طسوت  هک  یشنیچ  یتاحالـصا و  اب  ناشیمارگ  دنزرف  مامتها 

: تسا حرش  نیا  هب  هدوب  مامتها  دروم  قیقحت  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدیسر  پاچ 

؛ نآ ياوتحم  اب  بسانتم  بلاطم  بیوبت  لیمکت   1

؛ كردم دقاف  صقان و  دراوم  یبای  كردم   2

؛ باتک ياهتنا  هب  تایاور  تایآ و  هیامن  همان و  باتک  ندرک  هفاضا   3

هب فلؤم  دنزرف  تمه  هب  هک  هدش  سابتقا  يا  هخـسن  زا  یقرواپ  رد  دوجوم  ياه  همجرت  رتشیب   ) یقرواپ هب  یبرع  تارابع  همجرت  ندوزفا   4
؛) تسا هدیسر  پاچ 

. باتک نتم  شیاریو   5

وحن هب  ینابر  ملاع  نآ  ياویـش  ملق  ناوارف و  شناد  زا  يزامن  همالع  راثآ  رگید  باتک و  نیا  قیقد  هعلاـطم  اـب  قح  ناگدـنیوج  تسا  دـیما 
. دندرگ دنم  هرهب  هتسیاش 

یسمش تشهبیدرا 1391  هعمج 29 

يرمق هیناثلا 1433  يدامج   26 اب فداصم 

یناسارخ يدادعا  یضترم 

هسدقم مق 

فلؤم همدقم 

قیقحت نیا  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ّساوحلا هتّسح  ءیش  ّلکف  نسلألا ، هفـصتالو  مهولا  هیلع  عقیالو  سمخلا  ّساوحلاب  كردیالو  ّسمیالو  ّسجیالو  ّسحیال  يذلا  هللادمحلا 
هدایزلل لباق  ریظنو ، هیبش  هل  دودحم ، كردُم  فوصوم  قولخم  طاحم  وهف  يدیألا  هتسمل  وأ  ّساوجلا ، هتّسج  وأ 

هب فصو  امب  ّاَلِإ  فصویالو  لدـّبتیالو ، ّریغُتیال  ًادودـحم ، الو  ًاکردـم  الو  ًاقولخم  الو  ًاطاحم  نوکیال  قلاخلاو  لّدـبتلاو ، ّریغتلاو  ناصقنلاو 
زجعأ يذلا  ّهنأل  هب ، هطاحإلا  نع  راصبألاو  هّدحت ، نأ  تارطخلاو  هلانت ، نأ  ماهوألاو  هکردت ، نأ  ّساوحلا  زجعت  يذلا  فصوی  ّینأو  هسفن ،
لوقعم رّدقم  وهف  ماهفألاو  راصبألا  هکردت  وأ  ماهوألاو ، لوقعلا  هرّدق  امّلکف  هتاذ ، لّیختت  نأ  نع  لوقعلا  بجحو  هدوجو ، لانت  نأ  ماهوألا 

ءایـشألا و ءّیـشم  دودـحملا ، دـیدحتب  دّدـحتیال  امک  قولخملا  رایغناب  هللا  ّریغتیال  هاوسامل ، دـیدحت  هرویغو  یلاعت ، هریغ  وهو  هاـنتم  موهفم 
هب ال تاّرثأتمو  تاّرثؤم  تافلتخم  تانئاک  اهّلک  تادوجوملاف  هب ، قّقحمو  هل  نئاک  هب و  مئاق  وهو  ّاَلِإ  نوک  ـالو  ءیـش  ـالف  ناوکـألا  نّوکم 

یلاعت هتبترم  ّنأل  هتبترم  یف  مه  ـالو  مهتبترم ، یف  وه  ـال  هنم ، ولِخ  هقلخ  هقلخ و  نم  ولِخ  هّیبوبّرلا ، هّیهولـألا و  ناـکم  یف  یلاـعت  وه  و  هعم ،
یف راج  وه  ام  هیلع  يرجیالف  هّیطاحملا  هّیبوبرملاو و  هّیدودـحملاو  هّیقولخملا  هقلخ  هبترمو  هّیمّویقلاو ، هّیطیحملا  هّیبوبّرلاو و  هّیهولـألا  هبترم 

لاعتمو و سدـقم  وهف  هعناص ، نم  عنتمی  هیف  نکمی  امّلکو  هقلاخ  یف  دـجویال  قولخملا  یف  امّلکو  هقلخ ، هب  فصوی  امب  فصویـالو  هقلخ 
نع اهسّدقتو  لوقعلا  هّزنت  حوضول  ههّزنت  هسدق و  یلع  ًاناهربو  ًهّجح  بولقلا  تویب  یف  لوقعلا  رانأو  هدابع ، لاعفأو  هقلخ  هسناجم  نع  هزنم 

هراکملا نم  يرجیامو  اهتالاح ، اهتافصو و  اهتالوقعم  هسناجم 
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لّزن يذـلا  كرابتو  لاعتملا  سودـقلا  ّیلعلل  یلعألا  لَـثَملاو  یمظعلا  هیـآلا  یهف  لوقعلا ، ّبر  شرعلا و  ّبرو  هّزعلا  ّبر  کلذـکف  اـهیلع ،
كرت یلع  دـعوأو  هعابّتا  بجوأ  و  هماـنأل ، هیادـه  هلعجو  هملعب  هلزنأ  ًارینم ، ًاجارـسو  ًاریـشبو  ًاریذـن  نیملاـعلل  نوکیل  هدـبع ، یلع  ناـقرفلا 

، میوقلا لیبسلا  نع  هللا  هّلضأ  هریغ  نم  ملعلاو  يدهلا  بلط  نمو  میقتسم ، طارـص  یلإ  هاده  هادتقمو  همامأ  هلعج  نمف  هب ، ءادتهإلاو  ءادتقإلا 
بلطو هّیرـشبلا ، سیئاقملا  وراکفألاو  ءارآلا  یلع  دمتعاو  اهباوبأ ، نم  ملعلا  هنیدم  تْأی  ملو  هقلخل ، هللا  هحتف  يذلا  بابلا  نم  لخدـی  مل  ذإ 

. لابَولا الیبسو  لالضلا  اقیرط  امّهنأ  هللا  ْمیأ  فّوصتلاو و  هفسلفلا  قیرط  نم  لامکلاو  ملعلا 

هللا مهلعج  نیذـلا  نیرهاطلا  نیبّیطلا  هلآو  دـمحم  میقملا  هلیبسو  میقتـسملا ، هطارـصو  میوقلا  هللا  باب  هقلخ  لضفأ  یلع  مالّـسلاو  هالّـصلاو 
مهکرت نمو  دـیمحلا ، طارـص  یلإ  يدـه  مهلیبس  کلـس  نمف  رّونلا ، یلإ  تاملّظلا  نم  ساّنلا  اوجرخیل  هباتکل ، ًهلمحو  هملعل  ًاـناّزخ  یلاـعت 

هّمُألا یلع  بجی  ناذللا  نامیظعلا  نالقثلاو  ، � هللا لوسر  اتفیلخ  امهو  همایقلا ، موی  یلإ  ناقرتفیال  نآرقلاو  هرتعلاف  ٌدیتع ، ٌنیرق  هل  ناطیـشلاف 
. نیدلا موی  یلإ  مهنع  نیفرحنملاو  مهیدناعمو  مهئادعأ  یلع  همئادلا  هنعللاو  ًاعم . امهب  کّسمتلا 

فشاک تسا  یباتک  فّوصت ، هفسلف و  خیرات  مان  اب  باتک ، نیا  هک  ینید  مولع  بالط  ینامیا و  ناردارب  رب  دشاب  راکشآ  حضاو و  دعب ، اما 
اب فوصت ) لها   ) دوهش هفشاکم و  نایعدم  تالاقم  دراد  یم  نایب  حوضو  هب  هک  نانچ  نانآ ؛ دساف  هدیقع  نّیبم  نایفوص و  يوگم  رارسا  زا 
زا لـبق  ناینیـشیپ  زا  ار  دوخ  تاـّیرظن  ناـنآ  ود  ره  تسا و  یکی  قیرط  ود  ره  هجیتـن  هک  نآ  درادـن و  یقرف  ناـفرع  کلـسم  هفـسالف  ءارآ 

. دنا هتفرگ   � حیسم

فراعم مولع و  یهلا و  عیارش  مامت  هک  نآ  لاح  دنیامن ؛ یم  عرش  هب  بستنم  ار  دوخ  غورد ، هب  دنرادن و  یتعیرش  چیه  هب  یطبر  چیه  نانیا 
تسا نانآ  قیرط  اب  نیابم  فلاخم و  یبوبر 

. نآ نالطب  داسَف و  رب  دنک  یم  مکح  ترطف  لقع و  اهاعد و  بَطُخ و  تایاورو و  نآرق  مامت  و 

ام لقعن  وأ  عمـسن  اّنکول  همایقلا : موی  اولوقت  نأ  اولقعاو  اوعمـسا  و  ءایلوأ ، هنود  نم  اوعبّتتال  و  مّکبر ، نم  مکیلإ  لزنُأ  ام  اوعبّتا  یناوخإ ، اـیف 
. ریعسلا باحصأ  یف  اّنک 
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مکءاج دق  نیملاعلا ، ّبرب  مکیوسن  ذإ  نیبم ، لالـض  یفل  اّنک  نِإ  هللاات  اولوقت : وأ  الیبسلا  انولـضأف  انءاربک  انتداس و  انعطأ  ّانِإ  انبر  اولوقت : وأ 
. نیبم باتکو  رون  هللا  نم 

نع اولضو  اریثک  اولضأو  لبق  نم  اولض  دق  موق  ءاوهأ  اوِعبتتالو  نوفلتخت ، هیف  متنک  امیف  مکنیب  مکحی  مّکبر ، نم  همکحو  يدهو  نایب  وهو 
ءاش نمو  نمؤیلف  ءاـش  نمف  مکبر ، نم  قحلا  وه  اذـهو  هنـسحأ ، نوعبّتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  باـبلألا  یلوأ  نم  اونوکو  لـیبسلا ، ءاوس 

نیذـلا مهو  نوهراـک ، قحلل  مکرثکأ  نکلو  قحلاـب  مکاـنئج  دـقلو  نیبّذـکم  مکنم  نأ  ملعنل  اـنإو  نیبـملا ، غـالبلا  ـالإ  اـنیلع  اـمو  رفکیلف ،
، ّنظلا ّاَلِإ  نوعبّتی  نإ  انئابآ  هیلع  انیفلأ  ام  عبّتن  لب  اولاق  هللا ، لزنأ  ام  اوعبّتا  مهل  لیق  اذإو  ناقرفلا ، رونب  اوئیـضتسی  مل  نآرقلا و  َملع  نوملعیـال 

ِبروف ارزو ، همایقلا  موی  لمحی  امنإف  هکرت  نمو  یقشیالو ، لضیالف  هللا  يده  عبت  نمف  يدهلا ، مّهبر  نم  مهئاج  دقلو  سفنألا ، يوهت  امو 
، لالـضلا ّاَلِإ  ّقحلا  دعب  اذامف  هیدی ، نیب  يذلا  قیدصت  نکلو  يرتفی ، اثیدـح  ناک  ام  نوقطنت ، مّکنأ  ام  لثم  قحل  اذـه  ّنإ  ضرألاو  ءامـسلا 

. نوکفؤت ّینأو  نوفرصت  ّینأف 

یلع متسل  مّکنأ  اوملعاو  اوقّرفتالو ، ًاعیمج  هللا  لبحب  اومـصتعاو  ناطیـشلا ، تاوطخ  اوعبتتال  و  هفاک ، ملـسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذلا  اهُّیأ  ای 
نمو رینم ، باتک  الو  يدـه  الو  ملع  ریغب  هللا  یف  لداجی  نّمم  اونوکتـالو  مّکبر ، نم  مکیلإ  لزنأ  اـمو  لـیجنإلاو  هیروتلا  اومیقت  یّتح  ءیش 
. يدّرلاو سفنلا  فلاخو  يدُهلا ، عبّتا  نم  یلع  مالّسلاو  نورعشی  امو  مهسفنأ  ّاَلِإ  نوکلهی  نإ  اهنع ، ضرعأف  ّهبر  تایآب  رکذ  نمم  ملظأ 

يدورهاش يزامن  یلع 
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[ تقیرط تعیرش و  ]

هراشا
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ربخ تقلخ  یناهن  ياهزار  زا  دوخ  ياه  کمشچ  هب  کی  ره  نامسآ  ناگراتس  هتفرگ . ارف  ار  تشد  ارحـص و  یبیجع  توکـس  تسا . بش 
زا رس  هزات  هام  دلان . یم  نآ  نورد  ياه  گنس  زا  دنک و  یم  تیاکش  دوخ  ریـسم  ياه  يراومهان  زا  ییوگ  بآ  نایرج  يادص  دنهد . یم 
زا هک  رهـش ، ياه  غارچ  تسا . هدومن  يراوتم  هتـسکش و  مهرد  ار  یکیراـت  تملظ و  هاپـس  دوخ  تعلط  رون  هب  هدرک و  نوریب  قفا  ناـبیرگ 
دزو یم  یمیالم  میـسن  یهاگ  دنک . یم  تیاکح  نآ  نینکاس  ندمت  عامتجا و  زا  هدوزفا و  ناکم  نیا  ییابیز  هب  تسادـیپ ، يرتمولیک  کی 

. دروآ یم  هارمه  هب  دوخ  اب  هدیناشن  نیمز  رد  تردق  تسد  هک  ییاه  لگ  يوس  زا  یشوخ  يوب  و 

هراسخر گنر  هک  ینارون  امیس و  شوخ  يدرم  هتشذگ ، بش  همین  زا  تعاس  کی 

تاجانم دوخ  راگدرورپ  اب  یتعاس  هتفر  تولخ  یناکم  هب  هک  نآ  يارب  دهد ، یم  ربخ  شرادـیب  لد  كاپ و  بلق  زا  وا  نیب  قح  ناگدـید  و 
. تسا ناور  تسارحص  نآ  رد  هک  یتخرد  فرط  هب  هدش و  جراخ  تسوا  یقالیی  لزنم  دراد و  رهـش  يرتمولیک  کی  رد  هک  یغاب  زا  دنک ،

ناتـسبات لصف  رد  يو  تسا . هدرب  رـس  هب  نادنمـشناد  املع و  تمزالم  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  تسا  يدرم  تسا و  لیلخ  یجاح  وا  ماـن 
سنا سلجم  زا  دنوش و  یم  لوغشم  ینید  ثحابم  تارظانم و  هب  یهاگ  هاگ  دنک و  یم  توعد  دوخ  ياّفصم  غاب  هب  ار  شیاقفر  ناتسود و 

. درب یم  تذل  دوخ  ياقفر  اب 

بش ثلث  ود  دباوخ و  یم  شرتسب  رد  دروخ و  یم  اذغ  يرصتخم  بش  لوا  لیلخ  یجاح 
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، يو دوش . یم  لوغـشم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  بش و  زامن  نآرق و  توالت  هب  تسوا ، هناـخباتک  هک  یکچوک  قاـتا  رد  درذـگ ، یم  هک 
. دور یم  شتراجت  لحم  هب  هناحبص ، فرص  حبص و  هضیرف  يادا  زا  سپ 

هب دور و  یم  تسا  یکیدزن  نآ  رد  هک  یتخرد  ریز  هب  دـیآ و  یم  نوریب  دوخ  یقـالیی  غاـب  زا  حبـص  ناذا  هب  کـیدزن  ناتـسبات ، لـصف  رد 
. دزادرپ یم  نآرق  توالت  هب  ییابر  لد  توص  اب  حبص ، زامن  زا  دعب  دوش و  یم  لوغشم  تاجانم 

تکرح دوخ  راک  لحم  رهـش و  فرط  هب  سپـس  دـنک و  یم  فرـص  فیطل  مارآ و  ياوه  رد  تخرد  نآ  ریز  ار  شا  هناحبـص  باتفآ ، لوا 
. دنک یم 

زامن و هب  دش و  رضاح  دوخ  تاجانم  لحم  رد  هدمآ  نوریب  غاب  زا  تفرگ و  وضو  تساخرب و  باوخ  زا  بش  ره  ِتداع  قبط  لیلخ  یجاح 
. دیدرگ لوغشم  شراگدرورپ  اب  زاین  زار و 

دنلب شراگدرورپ  باذـع  سرت  زا  هک  ار ، وا  ياه  هلان  یـسک  تسا و  رود  قلخ  رظن  زا  اه  بش  ریاس  لـثم  مه  بش  نآ  درک  یم  ناـمگ  وا 
زوس ناج  ياـه  هلاـن  هک  یهاـگ  هتفر و  ورف  یقیمع  باوخ  هب  وا  یکیدزن  رد  يدراو  هزاـت  هیاـسمه  هک  تسناد  یمن  وا  دونـش . یمن  تسا ،

مه رب  هدـید  هبترم  ود  دـنکفا و  یم  يرظن  هریخ  هریخ  یجاح  فرط  هب  دوخ  گنر  یـشام  نامـشچ  اب  دـنک ، یم  رادـیب  ار  وا  لیلخ  یجاح 
. دور یم  باوخ  هب  هداهن 

؟ تسیک دراو  هزات 

يو تسا . هدناشوپ  ار  وا  نیریز  الاب و  بل  هک  دـنلب  رایـسب  یبراش  دیفـس و  هایـس و  هوبنا و  یـشیر  اب  تسا  يدرم  تسا . هدایپ  یحایـس  يو 
دنا هتسب  یکشم  یمشیربا  ياه  هتشر  نآ  رود  هب  هدش و  بصن  يرولب  فافش  نیگن  نآ  طسو  رد  هک  هداهن  رس  رب  يدنلب  یغرم  مخت  هالک 

: هدش شقن  هتسجرب  یطخ  اب  نآ  فارطا  هب  رعش  تیب  ود  نیا  و 

تسا (1) لالَض  نیع  ییود  تدحو  رد  هک  تسا  لاحم  اجنیا  داحتا  لولح و 

تسا (2) یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب  تسیچ  تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

زیر هناد  ياهریجنز  اب  یهایـس  لوکـشک  هداهن ، هناش  يور  رب  هدش  کح  مسلط  ياه  لودـج  نآ  يور  رب  هک  دالوف  زا  ینیزربت  هدایپ  حایس 
دراد شود  رب  هنیمشپ  يا  هقرخ  تسد و  هب 

، تسا هزبس  بآ و  اجک  ره  تسا . لوغـشم  تشد  هوک و  اهرهـش و  رد  تحایـس  هب  تئیه  نیا  اـب  هدرک و  لـیامح  شا  هبج  ریز  هب  یفیک  و 
یتعاس هس  ود  تخرد ، نیا  یکیدزن  رد  مه ، نونکا  دنز . یم  مد  افص  قدص و  زا  دنیبب ، افص  اب  ار  ییارحـص  تشد و  ره  دنک و  یم  قارتا 

. تسا هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  هب  هدوسآ و  هار  یگتسخ  زا  هک  تسا 

زا وا  درب . هدایپ  حایـس  مشچ  زا  ار  باوخ  لـیلخ  یجاـح  حبـص  زاـمن  ناذا  دومن . فافـش  قارب و  ار  نامـسآ  دوخ  رون  هب  دـش و  علاـط  رجف 
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! یلع تفگ : دوب ، شمادنا  هزرل  اب  مأوت  هک  نشخ ، ییادص  اب  تشگ و  رگید  يولهپ  هب  ییولهپ 

؟ یتسیک تفگ : دروخ و  یناکت  هبترم  کی  تشادن ، ناکم  نآ  رد  ار  یسک  دوجو  راظتنا  هجو  چیه  هب  هک  لیلخ ، یجاح 

ص41. زار ، نشلگ  - 1
ص78. زار ،  نشلگ  - 2
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: تفگ هدایپ  حایس 

دش ناهن  درب و  لد  دمآرب  راّیع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره 

(1) دش ناوج  ریپ و  هگ  دمآرب  رای  نآ  رگد  سابل  هب  مد  ره 

. تخود وا  فرط  هب  ار  دوخ  نامشچ  هدز  تریح  دیمهفن و  يزیچ  هدایپ  حایس  نانخس  تاملک و  زا  لیلخ  یجاح 

شوخ الوم  لگ  تفگ : دومن و  بلج  ار  لیلخ  یجاح  رظن  وا  نیزربت  لوکشک و  دوب و  هتخیر  شیاه  هناش  يور  رب  هک  وا  هدیلوژ  ناوسیگ 
! يدمآ

. مییامش رب  دراو  تسوا  يارس  دیآرد  هک  اجک  ره  شیورد  تفگ : باوج  رد  هدایپ  حایس 

؟ لزنم میورب  هاگ  نآ  میناوخب و  زامن  دیهد  یم  هزاجا  تسا . زیزع  ام  دزن  نامهم  لیلخ : جاح 

! قح تسَفَن  مرگ ! تَمَد  هدایپ : حایس 

ص199. قیاقحلا ، سمش  - 1
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یلد نیزح و  یتوص  اب  مه ، زامن  زا  دعب  دش . زامن  لوغشم  و  ربکا » هللا  : » تفگ یبلق  هجوت  اب  نآ ، زا  سپ  تفگ و  ار  زامن  هماقا  لیلخ  جاح 
. دومن تئارق  ار  نآرق  ياه  هروس  زا  يا  هروس  نازوس ،

. تشاذگ تخرد  ریز  بآ  يوج  رانک  ار  ییاچ  يروق  روامس و  دیسر و  لیلخ  یجاح  رکون  دمحم  يدهشم  ماگنه ، نیا  رد 

؛ مراد نامهم  زورما  هک  روایب  رتشیب  ناکتسا  کی  دمحم ، يدهشم  تفگ : لیلخ  یجاح 

. دومن هراشا  هدایپ  حایس  هب  و 

شیورد تفگ : دومن و  هدایپ  حایس  هب  ور  لیلخ  یجاح  دروآ . مرگ  ریش  هرک و  نان و  يرادقم  ناجنف و  اتود  دوز  تفر و  دمحم  يدهـشم 
. دییامرفب

ار نیزربت  لوکشک و  تشاذگ و  رس  رب  ار  یغرم  مخت  هالک  داد . وشو  تسـش  يوج  بآ  اب  ار  تروص  رـس و  دش و  دنلب  اج  زا  هدایپ  حایس 
ای تفگ : ندرک ، مالـس  ضوع  داد و  تخرد  هب  هیکت  یجاح ، رانک  شرف  يور  رب  سپـس  وه ! تفگ : ینـشخ  يادص  اب  تفرگ و  تسد  هب 

! یلع

! یلع نابرق  هب  مناج  تفگ : دیوگب ، دیاب  هچ  یلع » ای   » باوج رد  تسناد  یمن  دوبن و  دراو  شیوارد  ارقف و  حالطصا  هب  هک  لیلخ  یجاح 

؟ ریش ای  مزیرب  ياچ  لوا  شیورد ، لیلخ : یجاح 

. تسوکین دسر  تسود  زا  هچره  هدایپ : حایس 

ندروخ و عنام  وا  دـنلب  براش  ایآ  درک : هشیدـنا  دوخ  اب  هتـسیرگن  وا  هفایق  هب  تشاذـگ و  وا  لباقم  هتخیر  ناجنف  رد  يریـش  لیلخ  یجاـح 
اب سپس  هتساکن !؟ هدایپ  حایس  تروص  تحالم  ییابیز و  زا  هدومن ، ناهنپ  دوخ  رد  ار  ناهد  هک  يدنلب  لیبس  نیا  ایآ  تسین !؟ وا  ندیماشآ 
هک زورما  تسا  بوخ  دننک ؟ یم  يوریپ  یـسک  هچ  ياهروتـسد  زا  تسیچ ؟ اه  نآ  مارم  دنراد و  نارگید  اب  یقرف  هچ  اه  نیا  تفگ : دوخ 

تداعس و هیام  يرورـض و  رـشب  يارب  هچنآ   ) عوضوم نآ  رد  تسانب  دنیآ و  یم  غاب  هب  راهان  يارب  رتکد  اقفر و  نایاقآ  تسا و  هعمج  زور 
مینک ییاه  لاوس  نانآ  مارم  شور و  زا  توعد و  زین  ار  الوم  لگ  دوش ، وگ  تفگ و  تسیچ )؟ تسوا  تاجن 

. میوش مارم  مه  وا  اب  هدرک  هدافتسا  يدیق  یب  نیا  زا  مه  ام  دشاب ، اه  نآ  اب  قح  رگا  و 
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يارب مه  امش  تسا  نکمم  ایآ  دنیآ . یم  غاب  هب  رهش  زا  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  زورما  تفگ : هدایپ ، حایـس  هب  ور  هشیدنا ، نیا  زا  سپ  یجاح 
؟ میشاب مه  رود  ات  دییامرف  زارفارس  ار  ام  راهان  فرص 

! مرگ تمد  یلع ! ای  تفگ : هدایپ  حایس 

نونجم دیب  جاک و  ورس و  دیب و  ياه  تخرد  دنلوغشم . انـش  هب  نآ  رد  كدرا  یباغرم و  دنچ  تسا و  غاب  ياهتنا  رد  یگرزب  اتبـسن  رختـسا 
یلاق ود  اب  هتفرگ و  رارق  ناتخرد  هیاس  رد  هک  دراد  دوجو  یحطـسم  نیمز  رختـسا ، لـباقم  تسا . هدوزفا  نآ  ییاـبیز  هب  رختـسا  فارطا  رد 

هدش ایهم  نانامهیم ، ندومن  هیکت  يارب  فارطا ، رد  اه  یتشپ  تسا . هدیدرگ  شرف  طسوتم 

. تسا هدش  تنیز  دیفس  هفحلم  هب  هک  دنا  هدرتسگ  ییاه  کشت  سلجم ، رود  ات  رود  و 

گنر یشام  نامـشچ  هوبنا و  شیر  تسوا و  ياه  بل  ندید  عنام  هک  شدیفـس  هایـس و  براش  هتفاب و  يوسیگ  هنهرب و  رـس  اب  هدایپ  حایس 
. تسا هداد  هیکت  یتشپ  هب  رختسا ، رانک  سلجم ، ردص  رد  دوخ ، باذج 

ياه نادنق  هدرک و  مرگ  ار  سلجم  هتفرگ ، رارق  يرانک  رد  هدز  ملق  وشرو  ینیـس  نایم  هک  ابیز  ییالط  بل  ناجنف  دـنچ  اب  یگرزب ، روامس 
. تسا هداد  تنیز  ار  سلجم  تسا ، رایخ  سالیگ و  هجوگ و  ولآدرز و  بیس و  اه  نآ  رد  هک  هویم ، فرظ  دنچ  اب  دنق  زا  رپ 

. دندمآ نایاقآ  نک . زاب  ار  رَد  ودب  دمحم ، يدهشم  دنز : یم  ادص  لیلخ  جاح  دنبوک . یم  ار  غاب  رَد  هک  تسا  مین  هد و  تعاس 

، اقآ لیلخ  یجاح  دنتفگ : دنلب  يادص  اب  غاب ، نابایخ  لوا  نامه  زا  هدش  دراو  رجات  دمـص  یجاح  ياقآ  رادکنب و  یلعدمحم  یجاح  ياقآ 
. مکیلع مالس 

تفر اه  نآ  فرط  هب  تعرس  اب  داد ، یم  ار  اه  نآ  مالس  باوج  هک  یتلاح  رد  لیلخ  یجاح 

، اقآ دنتفگ : هدومن  يرظن  هدایپ  حایس  فرط  هب  دراو  هزات  رفن  ود  دیناشن . هدایپ  حایس  رانک  رد  کشت  يور  رب  ار  اه  نآ  یمرگ  لابقتسا  اب  و 
! یلع ای  تفگ : درک و  دنلب  يرس  هدایپ  حایس  مکیلع . مالس 

؟ دندماین ارچ  رگید  نایاقآ  سپ  تفگ : مزال ، تافراعت  یسرپ و  لاوحا  زا  سپ  لیلخ ، یجاح 
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. دنسر یم  نآلا  دنشاب ، اجک  ره  دنشاب . هدرک  تکرح  ام  زا  رتدوز  اه  نآ  مدرک  نامگ  نم  داد : خساپ  یلعدمحم  جاح 

. دندیبوک ار  غاب  رَد  هک  دیشکن  یلوط 

. دننز یم  رَد  دمحم ، يدهشم  لیلخ : جاح 

. دییامرفب مکیلع ، مالس  تفگ : درک و  زاب  ار  رَد  تفر و  دمحم  يدهشم 

. مکیلع مالس  نایاقآ ، دندش : دراو  فوسلیف  ربژه  ياقآ  ناخ و  نیسح  رتکد  ياقآ 

. دییامرفب هللا ، ای  دندرک : عضاوت  هتساخرب  اج  زا  رگید  نانامهیم  لیلخ و  یجاح 

هدایپ حایـس  هب  ور  سپـس  دنداد . یتشپ  رب  هیکت  هدایپ  حایـس  لباقم  ناخ  نیـسح  رتکد  فوسلیف و  ربژه  ياقآ  دش و  ماجنا  لومعم  تافراعت 
. ریخب حبص  اقآ ، دنتفگ : هدومن 

! یلع ای  هدایپ : حایس 

. هدب ياچ  دمحم ، يدهشم  لیلخ : یجاح 

. دنتشاذگ دوخ  لباقم  یناجنف  کی  ره  تفرگ و  نایاقآ  لباقم  ینیس  نایم  رد  ار  ياچ  ياه  ناجنف  دمحم  يدهشم 

هب ار  يراکیب  عقاوم  رتشیب  دوب و  دنم  هرهب  زین  میدق  ینید  مولع  زا  دیدج  مولع  تالیـصحت  رب  هوالع  علطم و  يدرم  هک  ناخ ، نیـسح  رتکد 
يوس هب  يرظن  سپـس  میوگ . یم  کیربت  ار  دراو  هزات  نامهیم  مدقم  اقآ ، یجاح  تفگ : درک و  لیلخ  یجاح  هب  ور  دـنارذگ ، یم  هعلاطم 

. دوش هدوزفا  ام  تدارا  رب  ات  دنیامرف  یفرعم  ار  ناشدوخ  اقآ  تسا  بوخ  تفگ : دومن و  هدایپ  حایس 

هلمج دـشرم  نم  مرارـسا . هلمج  هب  هاـگآ  مراـی . يوک  مزب  یقاـس  نم  مهار . نیا  ناـکلاس  هلبق  نم  مرارـسا . مرحم  ریقف و  نم  هداـیپ : حاـیس 
. مراک ناهج  هب  دوبن  نیا  زج  مراربا .

تالمج نیا  هک  درک  یم  نآ  زا  تیاکح  اه  نآ  توکـس  دـنتخادنا . ریز  هب  رـس  هدرک  هاگن  رگیدـکی  هب  راـضح  تـالمج ، نیا  ندینـش  زا 
. تسا هدرکن  یفرعم  نانآ  يارب  ار  هدایپ  حایس 

یم داشرا  دوخ  مارم  هقیرط و  هب  مه  ار  ام  دندرک و  یم  یفرعم  رتهب  ار  دوخ  ناشیا  هک  مدوب  لیام  تفگ : دومن و  رتکد  هب  ور  لیلخ  یجاح 
رتکد ماگنه ، نیا  رد  دندومن .
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هالک هب  شوقنم  رعـش  تیب  کی  نم  تفگ : داتفا و  دوب  هتـشاذگ  یتشپ  يور  رب  ار  نآ  يو  هک  هدایپ  حایـس  هالک  هب  شمـشچ  ناخ  نیـسح 
: مناوخ یم  تسرد  دینیبب  مدناوخ . ار  یلاع  بانج 

تسا لاحم  اجنیا  داحتا  لولح و 

تسا لالَض  نیع  ییود  تدحو  رد  هکجج 

نحل اـب  دـینادرگرب و  ار  هـالک  هداـیپ  حایـس  تسیچ . منیبب  تسا  یلاـع  باـنج  هـالک  فرط  نآ  رد  هک  ار  رگید  تیب  دـییامرف ، هزاـجا  رگا 
: دناوخ شدوخ  هب  صوصخم 

تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب 

: تفگ درک و  رتکد  هب  ور  یلعدمحم  جاح  تخاس . تحاران  ار  راضح  وا  تلاح  هک  يا  هنوگ  هب  دـیرپ ، ناخ  نیـسح  رتکد  هرهچ  زا  گنر 
دراد يرگید  يانعم  ممهف و  یمن  مه  ار  نآ  ای  درک . متحاران  یلیخ  شمود  رعش  اما  ممهف ؛ یمن  ار  شلوا  رعـش  يانعم  هک  نم  رتکد ، ياقآ 

وا حور  یگدرزآ  یتحاران و  زا  هک  یبیجع  تلاح  اب  سپـس  دنک . تحاران  ار  یـسانشادخ  ره  هک  تسا  راوازـس  ما و  هدـیمهف  تسرد  ای  و 
: دناوخ راکنا  یتفگش و  تلاح  اب  درک ، یم  تیاکح 

تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب 

؟ مینک هدافتسا  ات  دنیامرف  یم  نایب  ار  نآ  يانعم  اقآ  ترضح  دوخ  رتکد :

تعیرش طوقس  تقیرط و  تعیرش و 

تقیرط و هار  كولس  نودب  رارسا  نیا  مهف  دیا . هدشن  دراو  تقیرط  هار  رد  دیتسه و  تعیرـش  دنباپ  امـش  تفگ : يدنت  نحل  اب  هدایپ  حایس 
دییآرد هاقناخ  هب  دوش . یمن  لصاح  تضایر 

هدش نوریب  دوخ  زا  دیدرگ و  رارـسا  همه  هب  هاگآ  ّقح و  هب  لصاو  دیـشونب و  تدحو  ماج  زا  هدیـسر  تقیقح  هب  ات  دیوش  دـشرم  میلـست  و 
. دینیبن وا  ریغ 

، تسیچ تب ، هک ، یتسنادـب ، رگ ، ناملـسم ،  » ظاـفلا رعـش ، نیا  رد  اـم  دوش . یم  هدرب  یپ  یناـعم  هب  ظاـفلا  زا  تفگ : فوسلیف  ربژه  ياـقآ 
تجح ملاع  يالقع  همه  دزن  یناـعم  رب  ظاـفلا  تلـالد  نوچ  میناد و  یم  ار  اـه  نآ  یناـعم  و  تسا » یتسرپ ، تب  رد ، نید ، هک ، یتسنادـب ،

ناملـسم رگا  هک  دوش  یم  هنوگ  نیا  تیب  نیا  يانعم  سپ  دنهد ، یم  رارق  شیاتـس  تمالم و  دروم  ظافلا  قباطم  ار  رگیدـمه  نانآ  تسا و 
هک تسناد  یم  نیقی  هب  تسیچ ، تب  تقیقح  تسناد  یم 
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. میراد دشرم  هب  يزاین  هن  میورب و  هاقناخ  هب  تسا  مزال  هن  سپ  تسا . یتسرپ  تب  نامه  يراد  نید 

نیا رب  طونم  رعـش  نیا  مهف  میوش . دراو  انبم  هشیر و  لصا و  زا  دـیهدب  هزاـجا  منک  یم  شهاوخ  ربژه ، ياـقآ  باـنج  ناـخ : نیـسح  رتکد 
هاـقناخ تسا ؟ یتضاـیر  هنوـگچ  تسا  ناـشیا  روـظنم  هک  یتضاـیر  دراد ؟ تعیرـش  اـب  یقرف  هچ  تسیچ و  تقیرط  میمهفب  اـم  هـک  تـسا 
هنوگچ تدحو  ماج  هچ ؟ ینعی  تقیقح  هب  ندیـسر  هچ ؟ ینعی  وا  لباقم  رد  میلـست  تسیک و  دشرم  تسا ؟ ربخ  هچ  اج  نآ  رد  تساجک و 

هچ هب  ندـیدن  ار  وا  ریغ  و  دـش ؟ دـیاب  نوریب  دوخ  زا  هنوگچ  هچ ؟ ینعی  ندـش  قح  هب  لصاو  دروآ ؟ تسد  هب  دـیاب  اجک  زا  تسا و  یماج 
هدوب هچ  رعاش  دارم  هک  تسناد  میهاوخ  دیمهف و  میهاوخ  مه  ار  رعش  نیا  يانعم  میدیمهف ، ار  اه  نیا  همه  یتقو  تسانعم ؟

. دنیامرف نایب  ار  اه  نیا  همه  ام  يارب  منک  یم  شهاوخ  اقآ  دوخ  زا  ناشیا ، هزاجا  اب  سپ  تسیچ . شمارم  هدیقع و  و 

هک یتقو  ات  رهاظ ، ماقم  رد  صخش  هک  اه  نآ  لاثما  جح و  تاکز ، هزور ، زامن ، نوچ  یعرش  ماکحا  زا  تسا  ترابع  تعیرش  هدایپ : حایس 
تدحو ماج  زا  هک  وا  يرتسبش  خیـش  مریپ  هک  نانچ  دهد ؛ ماجنا  ار  اه  نآ  دیاب  هدیـشونن ، تدحو  ماج  زا  تسا و  ترثک  هقرفت و  هبترم  رد 

: دیوگ یم  دش  همه  زا  رتالاب  رترب و  دیشون و 

راهنز راهنز  يدوخ  اب  ات  یلو 

(2) راد هگن  ار  تعیرش  تادابع (1)

. تسا هدیدرگن  قح  هب  لصاو  هدشن و  یناف  دوخ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  تعیرش  ریپ ، نیا  هتفگ  هب 

نیا رگا  سپ  نآ . طیارش  بادآ و  تیاعر  دشرم و  روتسد  هزاجا و  اب  ینیشن  هلچ  تضایر و  كولـس و  ریـس و  زا  تسا  ترابع  تقیرط  اما 
دیدرگ و یم  یناف  دوخ  زا  دـیوش و  یم  وا  هب  لصاو  قح و  رد  یناف  هفـشاکم ، هدـهاشم و  هب  دیـسر و  یم  تقیقح  هب  دـیدرک ، یط  ار  هار 

زا ییود 

. تارابع هخسن : - 1
(. تیب 17 نافراع ، هنارعاش  تاحالطصا  یناعم  زا  لاوس   ) ص66 زار ، نشلگ  - 2
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دینیب یمن  یسک  وا  زج  لاح ، نیا  رد  دیسر . یم  عمجلا  عمج  ماقم  هب  دوش و  یم  هتشادرب  نایم 

(1). دوش یم  طقاس  امش  زا  تعیرش  يرهاظ  ياه  تدابع  نیا  دیشون و  یم  تدحو  ماج  زا  و 

: دیوگ یم  دوخ  ناوید  باتک  رد  یعنص 

زا سپ  یلو  تسا . يدتبم  لامک  هلیسو  جح ، هزور ، زامن ، عرـش ، رهاوظ  تسا . نآ  رهاظ  تروص  زا  رت  مهم  تعیرـش  ماکحا  نطاب  حور و 
. دوش یم  طقاس  وا  زا  يرهاظ  فیلاکت  دش ، لصاو  تقیقح  هب  کلاس  هک  نآ 

ریـس و هب  دهن و  ماگ  تقیرط  يداو  رد  لماک  یلو  تیادـه  داشرا و  اب  تعیرـش و  هخـسن  قبط  نوچ  کلاس ، هک  تسا  یعدـم  مه  يولوم 
: تسا نینچ  مجنپ  رتفد  همدقم  رد  وا  نایب  ددرگ . یم  قح  رد  یناف  لصاو و  ماجنارس  درامگ ، تّمه  سفن  بیذهت  كولس و 

هار رد  نوچ  ددرگن . هدرک  يراک  دوشن و  هتفر  هار  يرآ ، تسد  هب  یعمـش  هک  نآ  یب  و  دیامن ؛ یم  هار  هک  تسا  یعمـش  نوچمه  تعیرش 
: دنا هدومرف  هک  نآ  تهج  تسا . تقیقح  نآ  يدیسر ، دوصقم  هب  نوچ  و  تسا ؛ تقیرط  وت  نتفر  نیا  يدمآ ،

(2). دزیخرب نایم  زا  تعیرش  دوش ، ادیوه  تقیقح  نوچ  عئارشلا ؛ تلطب  قئاقحلا  ترهظ  ول 

: دیوگ یم  ومه 

تّحـص نتفای  تقیقح  و  ندروخ ؛ وراد  بط و  ملع  بجوم  هب  ندرک  زیهرپ  تقیرط  و  تسا ؛ نتخومآ  بط  ملع  نوچمه  تعیرـش  لاثم  ای 
(3). ندش غراف  ود  ره  نآ  زا  يدبا و 

ص32 33. یعنص ، ناوید  - 1
ص755. مجنپ ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 2
ص755. مجنپ ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 3
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: دیوگ یم  رگید ، ياج  رد  زین ،

تساینغا ناگدنز و  رهب  عرش 

؟ تساجک ناتسروگ  باحصا  رب  عرش 

(1) دنرب یب  يریقف  زک  یهورگ  نآ 

دنارت یناف  ناگدرم  ناز  تهج  دص 

(2) دنزگ رد  یناف  تسوُر  کی  زا  هدرم 

دندش یناف  تهج  دص  زا  نایفوص 

رد یلعاف  وا  هدیقع  رد  نوچ  درک ؛ یم  رما  تعاط  تدابع و  راهظا  هب  ار  دوخ  باحـصا  تسا ، نیدـلا  ییحم  خـیاشم  زا  هک  مه ، نَیْدَـم  وبا 
(3). تسین ادخ  ریغ  ملاع 

. درادن انعم  زامن  دش ، یکی  لوعفم  لعاف و  لعف و  یتقو  یلب ، یلعدمحم : جاح 

: تفگ هک  هدش  لقن   � یلح همالع  زا 

اه نآ  زا  یکی  زا  یتعاس ، زا  دـعب  رفن ... کی  زا  ریغ  هب  دـندناوخ ؛ برغم  زامن  هک  مدـید   � نیـسح ماما  مرح  رد  ار  هیفوص  زا  یتعامج  نم 
هک لصاو  يارب  تسا  زیاج  ایآ  هدـش ! لصاو  ادـخ  هب  دراد !؟ زامن  هب  جایتحا  هچ  وا  تفگ : دـناوخن ؟ زاـمن  رفن  کـی  نآ  ارچ  مدرک : لاوس 

(4). ادخ هدنب و  نایم  تسا  باجح  زامن  و  دهد !؟ رارق  باجح 

تعیرش تمکح  اب  تعیرش  طوقس  یفانت 

؟ دیهد یم  هزاجا  اقآ ، ترضح  ناخ : نیسح  رتکد 

. دییامرفب هدایپ : حایس 

هتـشاد ناهرب  لیلد و  هک  دـنک  یم  لمع  نآ  قبط  رب  دریذـپ و  یم  لد  میمـص  زا  ار  يزیچ  ناسنا  هک  دـیراد  لوبق  اـیآ  ناـخ : نیـسح  رتکد 
قبط رب  لمع  نآ و  شریذپ  رب  یمازلا  هنوگ  چیه  ار  ام  دشابن ، نآ  رد  ناهرب  لیلد و  هک  دـشاب  يزیچ  امـش  بلاطم  رد  رگا  نیاربانب  دـشاب ؟

. دوب دهاوخن  نآ 

. دنرس یب  هخسن : - 1
تایبا 1535 1537. ص1030 ، مشش ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 2
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ص282. ج2 ، هینامعنلا ، راونألا  ص52 ؛ هایحلا ، نیع  - 4
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. تسا نیمه  قح  تسا . نینچ  یلب ، هدایپ : حایس 

ای میمهفب ، لقع  هب  ام  ار  امـش  بلاطم  دیاب  ای  دریگ ، ياج  ام  بلق  رد  امـش  راتفگ  هک  نیا  يارب  اقآ ، دوخ  هزاجا  اب  سپ  ناخ : نیـسح  رتکد 
. دنک تلالد  نآ  رب  عرش  ای  میسرب ، دوهش  فشک و  هب  ناتدوخ  هتفگ  هب 

. تسا جراخ  لقع  مهف  كرد و  هدودحم  زا  یعرش  فیلاکت  طوقس  دراد و  یصاخ  تاکَرْدُم  لقع  هک  تسا  هدش  نشور  دوخ ، ياج  رد 

. تسا طقاس  رابتعا  زا  مه  نآ  تلالد  سپ  دوش ؛ لصاح  یناطیش  تائاقلا  زا  تسا  نکمم  مه  دوهش  فشک و  هک  تسا  مولعم  زین ،

ماقم تشهب و  یلاع  تاجرد  هب  ندیـسر  دیجم  نآرق  هک  نیا  رب  هوالع  درادن ؛ تلالد  فیلاکت  طوقـس  رب  یتیاور  هیآ و  چیه  مه  عرـش  رد 
هدوـمن فـصو  تاداـبع  تافـص و  نیا  هب  ار  نیقتم  نینمؤـم و  هداد و  رارق  تاداـبع  نیمه  هـب  نیلماـع  نینمؤـم و  يارب  ار  راـگدرورپ  برق 

(1). تسا

لوغشم هدنب  هک  ینامز   » »(2) و تسادخ برق  هیام  زامن   » هک هدیسر  زامن  هرابرد  دنیوا  یـصو  هدزای  یلع و  هک   � مرکا لوسر  نیشناج  زا 
»(5) و هدومرف یفرعم  نید  دومع  ار  زاـمن   » »(4) و دنریگ یم  ار  وا  فارطا  ناگتـشرف  »(3) و« ددرگ یم  لزاـن  وا  رب  تمحر  دوش ، یم  زاـمن 

.(6)« دنا هداد  رارق  زامن  یلوبق  هب  طونم  ار  کین  لامعا  همه  یلوبق  »

اَِمب َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  َو  � ءاسنلا : هروس  هیآ 162  � و  ِنوُدـُبْعَِیل َّالِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  � تایراذلا : هروس  هیآ 56  هنوـمن ؛ يارب  - 1
.� ًامیِظَع ًارْجَأ  ْمِِهیتُْؤنَس  َِکئلوُأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهللاِاب  َنُونِمْؤُْملاَو  َهاَکَّزلا  َنُوتْؤُْملاَو  َهاَلَّصلا  َنیِِمیقُْملا  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأاَم  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

(. هالصلا باتک  زا  اهللع و ... اهلضف و  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح4 ص307 ، ج82 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 2
 . هرامش 60 ص817 ، مکحلا ، ررغ  ر.ك : - 3

(. هالصلا باتک  زا  اهللع ... اهلضف و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح30 ص215 ، ج82 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 4
(. هالصلا باتک  زا  اهللع ... اهلضف و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح36 ص218 ، ج82 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 5

ح53. ص227 ، ج82 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 6
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: تسا هدش  لقن   � قداص ترضح  مشش ، ماما  زا 

(1). جح رازه  زا  تسا  رتهب  رترب و  بجاو  زامن  تسایند و  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  ادخ  هناخ  جح 

: هدش لقن   � ادخ لوسر  زا  هزور ، هرابرد 

(2). منهج شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپس  هزور 

: دومرف نایدوهی ، زا  یهورگ  لاوس  باوج  رد  ترضح ، نامه  زین 

دوش و یم  هداد  راد  هزور  هب  منهج  شتآ  زا  يرود  تارب  دوش . یم  تماـیق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ینمیا  ببـس  ناـضمر  هاـم  هزور 
(3). ددرگ یم  اطع  وا  هب  یتشهب  ياهاذغ 

: هدش لقن  مه   � قداص ترضح  زا 

(4). تسا باجتسم  وا  ياعد  لوبقم و  وا  لمع  حیبست و  وا  توکس  تدابع و  راد  هزور  باوخ 

نیقی عطق و  هب  هچنآ  یلو  درک ؛ نایب  دوش  یمن  سلجم  نیا  رد  ار  یعرش  ياهروتـسد  يدابع و  لامعا  ياه  تمکح  لیاضف و  راثآ و  همه 
. تسا راثآ  نیا  ياراد  رشب ، همه  يارب  ایند ، نیا  رد  یناسنا  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  لامعا  نیا  هک  تسا  نیا  تفگ  هراب  نیا  رد  دوش  یم 

دوخ هاگ  چیه  هدرکن و  یهاتوک  هجو  چیه  هب  اه  نآ  هب  لمع  زا  ناشرمع  ياه  هظحل  نیرخآ  ات  اه  نآ  يایـصوا  یهلا و  ناربمایپ  همه  اذل ،
نیتسار ناوریپ  دنا و  هتسنادن  اه  نآ  زا  زاین  یب  ار 

...(. هالصلا لضف  باب 12 : [ ) 953  ] ح22 ص240 ، ج2 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
(. موصلا باتک  زا  مایصلا  لضف  باب   ) ح1771 ص74 ، ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  - 2

ص368، ج96 ، راونألاراحب ، موصلا ؛) باـتک  زا  مایـصلا  ضرف  هلع  باـب   ) ح1769 ص74 ، ج2 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  باـتک  ر.ك : - 3
 ...(. ناضمر رهش  موص  باوبا  زا  باب 46   ) ح49

 ...(. موصلا باوبا  زا  باب 30  ح21 ( ص253 ، ج96 ، راونألاراحب ، ح1783 ؛ ص76 ، ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  - 4
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دنا هدرک  یشم  نآ  قبط  رب  هتسناد و  عرـش  يرهاظ  نیمارف  نیمه  زا  تعاطا  هب  مزلم  ار  دوخ  ناش  یگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  ات  مه  اه  نآ 
. دننک یم  و 

ریپ يرتسبـش ، خیـش  زا  و  دـنا ؛ هتـشاذگن  رتالاب  یمدـق  هدـشن و  قح  هب  لصاو  هک  تسا  یناسک  يارب  اه  تدابع  نیا  دـییامرف : یم  امـش  اما 
: هک دینک  یم  لقن  رعش  یعرش ، هلدا  همه  نیا  لباقم  رد  دوخ ،

راهنز راهنز  يدوخ  اب  ات  یلو 

(1) راد هگن  ار  تعیرش  تادابع 

هداد و رارق  ییادتبا  هجرد  رد  ار  رـشب  نآرق  دومن  هراشا  هدایپ  حایـس  هب  ناشیا و  ياه  هتفگ  هب  انب  رتکد ، ياقآ  رادکنب : یلع  دـمحم  یجاح 
! دراد یگزات  فرح  نیا  دراذگب . رتالاب  یمدق  رشب  دراذگ  یمن  تسا و  رشب  تایقرت  زا  عنام  ناربمایپ  ياهروتسد 

. دنک یم  دودحم  ار  رشب  ایبنا  ياهروتسد  يرآ ، تفگ : هدومن  یلعدمحم  یجاح  هب  ور  هدایپ  حایس 

یهلا عیارش  اب  نآ  تافانم  هیفوص و  ياه  تضایر 

؟ تسا هنوگچ  امش  تضایر  تسیچ و  تضایر  هب  تبسن  دشرم  روتسد  ناخ : نیسح  رتکد 

جیوزت كرت  و  یتشوگ ) ياهاذغ   ) یناویح كرت  زا  تسا  ترابع  تضایر  هدایپ : حایس 

بطق هزاجا  اب  ار  هقرخ  هتبلا  تسا و  هقرخ  بحاص  هک  يدـشرم  روتـسد  ماجنا  ندـش و  یلج  یفخ و  رکذ  لوغـشم  تولخ و  رد  نتـسشن  و 
. تسا هدیشوپ 

دوخ اهروتسد  نیا  اب  دیناوت  یمن  زگره  امش  تسا . یهلا  ماکحا  اب  فلاخم  ملع و  لقع و  فالخرب  اهروتسد  نیا  ًاعقاو  ناخ : نیـسح  رتکد 
. دیشاب تداعس  هب  رشب  يامنهار  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دیهد ؛ تاجن  يدوبان  كاله و  زا  دیناسرب و  تداعس  هب  ار 

دشر ببس  هک  تسا  تشوگ  تسا  دیفم  رایسب  ناسنا  ندب  يارب  هک  اهاذغ  زا  یکی 

بابک ندروخ  هب  ناکشزپ  نایاقآ  ار  ناوتان  فیعض و  رایسب  ياه  ضیرم  تسا و  ندب  تیوقت  و 

 . ص66 زار ، نشلگ  - 1
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: تسا هدمآ  یتیاور  رد  هک  نیارب  هوالع  دننک ؛ یم  رما 

(1). تفگ ناذا  ششوگ  هب  دیاب  ار  قلُخدب  دوش و  یم  قلُخدب  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  ات  سک  ره 

نز نز و  هب  درم  لیم  یـسنج و  هزیرغ  هداد  رارق  يدرف  ره  دوجو  رد  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  يرورـض  رـشب  يارب  هک  يروما  زا  رگید  یکی 
حلاصم هزیرغ ، نیا  رد  و  تسا ؛ درم  هب 

: دیامرف یم   � مالسا ربمایپ  تسین . شنایب  تقو  هک  تسا  ییاه  تمکح  و 

(2). تسین نم  زا  دنک  ضارعا  نم  ّتنس  زا  هک  ره  تسا و  نم  تنس  جاودزا  حاکن و 

: دیامرف یم  زین ،

(3) تسا . هدرک  ظفح  ار  شنید  موسود  دنک ، جاودزا  هک  ره 

: دیامرف یم  نینچمه ،

(4). تسایبنا قالخا  زا  نانز ، هب  تبحم 

: دیامرف یم  ماجنارس ،

(5). تسا زامن  رد  نم  مشچرون  رطع و  نز ، مدرک : باختنا  زیچ  هس  امش  يایند  زا 

رد یلـسانت  ضارما  دـنا و  هدـش  یقالخا  دـسافم  راچد  مهم  رما  نیا  هب  یهجوت  یب  جاودزا و  كرت  رثا  رب  ام  ناناوج  هزورما  نیا ، رب  هوالع 
. تسا هتفای  عویش  نانآ  نیب 

(. ملاعلا ءامسلا و  باتک  زا  حئابذلا  دیصلا و  باوبا  زا  باب 14   ) ح42 ص67 ،  ج66 ،  راونألاراحب ، - 1
(. تاعاقیالا دوقعلا و  باتک  زا  حاکن  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح23 ص220 ، ج103 ، راونألاراحب ، - 2

ح14. ص219 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 3
(. تاعاقیالا دوقعلا و  باتک  زا  حاکنلا  باوبا  زا  نهرارش ... نهتافص و  ءاسنلا و  فانصا  موس : باب   ) ح24 ص236 ، راونألاراحب ، - 4

(. تاعاقیالا دوقعلا و  باتک  زا  حاکنلا  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح7 ص218 ، راونألاراحب ، - 5
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يدایز ياه  باوث  هدـش و  لئاق  ناوارف  تیمها  عامتجا  يارب  هک  تسا  ینید  مالـسا  نید  هک  میناد  یم  قلخ ؛ زا  يرود  ینیـشن و  تولخ  اما 
ینامیا و ناردارب  جـیاوح  ندروآرب  نارامیب ، تدایع  تعامج ، ياهزامن  رد  روضح  نمؤم ، هزانج  عییـشت  ینامیا ، ناردارب  اب  تاقالم  يارب 

. تسا مزالم  عامتجا  ترشاعم و  اب  روما  نیا  همه  هک  هداد  رارق  لیبق  نیا  زا  يرگید  روما 

: دییوگب دیهاوخ  یم  دینک !؟ توعد  مالـسا  نید  هب  ار  ایند  ندـمتم  للم  دـینک و  سانـشادخ  ار  رـشب  دـیهاوخ  یم  تقیرط  نیا  اب  امـش  ایآ 
نانز زا  دییوج و  يرود  عامتجا  زا  دینکن ، ترشاعم  مدرم  اب  دیروخن ، تشوگ  دیاب  دیوش ، ناملـسم  سانـشادخ و  دیهاوخ  یم  رگا  مدرم ،

هدنخ اب  زج  دشاب  نیا  شا  یسانشادخ  هقیرط  هک  ینید  هب  ایند  ندمتم  للم  دیشاب  نئمطم  دینک ؟ زیهرپ 

. داد دنهاوخن  خساپ  ازهتسا  و 

تـشوگ كرت  دنـشکب و  تضایر  دـیاب  مه  اه  نز  ای  دوب  دـهاوخ  رـصحنم  اهدرم  هب  یـسانشادخ  ایآ  نیاربانب  رتکد ، ياقآ  دمـص : یجاح 
!؟ درک دهاوخن  طوقس  داسف  اشحف و  رد  هچراپ  کی  تقیرط ، نیا  اب  ایند ، تقو  نآ  ایآ  دنوش ؟ سانشادخ  ات  دننک  رهوش  یناویح و 

؟ تساجک هاقناخ 

هک دـییامرف  نایب  امـش  دـنهد ، یم  راهان  روتـسد  لیلخ  یجاح  ياقآ  ات  میا ، هنـسرگ  رایـسب  تسا و  رهظ  کیدزن  نوچ  ناخ : نیـسح  رتکد 
. تسا ربخ  هچ  اجنآ  رد  تساجک و  هاقناخ 

. تسا تقیقح  تقیرط و  لها  ارقف و  ناکم  مه  هاقناخ  تسا ، نینّیدتم  تعیرش و  لها  ياج  دجسم  هک  يروط  نامه  هدایپ : حایس 

؟ دنوش یم  اعد  نآرق و  زامن و  لوغشم  هدومن  عامتجا  هاقناخ  رد  اه  شیورد  ینعی  یلعدمحم : یجاح 

. دنراد يرگید  ياه  تدابع  اه  نآ  یلو  دنوش ؛ یم  عمج  هاقناخ  رد  قح  لها  یلب ، هدایپ : حایس 

. دییامرف نایب  ار  هاقناخ  رد  اه  نآ  ياه  تدابع  منک  یم  شهاوخ  اقآدمص : یجاح 

ناعجارم زا  ینعی  تسافص ؛ رورس و  رکذ ، تدابع ، تحارتسا ، زکرم  هاقناخ  هدایپ : حایس 

، دشاب تضایر  بلاط  رگا  دنیشن ؛ یم  رکذ  هقلح  رد  دشاب ، تدابع  هب  لیام  یـسک  هچنانچ  دوش . یم  ییاریذپ  افـص  قدص و  اب  نانامهیم  و 
لوغشم تضایر  هب  زور  لهچ  تّدم  هب  يا  هشوگ  رد 
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اب هک  تسا  يزکرم  هاقناخ  هصالخ ، دوش . یم  لوغشم  ریپ  تاملک  راعشا و  ندناوخ  هب  افص  قدص و  لها  اب  دهاوخب ، هک  ره  و  ددرگ ؛ یم 
. درادن دوجو  یعرش  عناوم  دویق و  اجنآ  رد  دوش و  یم  هلماعم  شعبط  قفاوم  یسک  ره 

؟ دنارذگ یم  تقو  هنوگچ  اجنآ  رد  دشابن ، تقیرط  لها  شیورد و  هاقناخ  رد  دراو  هزات  رگا  الثم  ناخ : نیسح  رتکد 

دیامن بلط  هچنآ  رفاک ، هچ  ناملـسم و  هچ  تعیرـش ، لها  هچ  دـشاب و  تقیرط  لها  هچ  هدـش ؛ دراو  ام  رب  هک  تسا  ینامهم  هداـیپ : حاـیس 
. تسا مهارف  شیارب  وا  عبط  اب  قفاوم 

! مینزب هاقناخ  هب  يرس  اهدیق ، مامت  زا  ندش  غراف  جّرفت و  يارب  تسا  بوخ  سپ  اقآ : دمص  یجاح 

اب دش و  علطم  نانآ  تبحـص  زا  دیدرگ و  نایاقآ  هجوتم  هدنخ ، يادـص  رثا  رب  دوب ، راهان  كرادـت  لوغـشم  تقو  نآ  ات  هک  اقآ  لیلخ  جاح 
هریاد زا  جراخ و  راگدرورپ  تیدوبع  یگدـنب و  دـیق  زا  يراد  لایخ  دوش  یم  مولعم  ییوگ !؟ یم  هچ  اقآدمـص ، یجاح  تفگ : تینابـصع 

! يوش نوریب  یهلا  ياهروتسد  یناسنا و  تالامک 

!! مشاب شیورد  موش و  تقیقح  تقیرط و  لها  مهاوخ  یم  اقآ . جاح  یلب ، تفگ : دیدنخ و  دنلب  اقآ  دمص  جاح 

میهاوخ همادا  ار  نخس  سپس  میروخب ، ار  راهان  تسخن  دیهدب  هزاجا  دیوگ : یم  هدومن ، عطق  ار  اقآدمص  یجاح  مالک  ناخ  نیـسح  رتکد 
. دنریگ یم  رارق  هرفس  رس  رب  کی  کی  دنیوش و  یم  ار  اه  تسد  هتفر  رختسا  بل  یگمه  هاگ ، نآ  داد .

هرفس تنیز  رب  نیبجنکس  غود و  ياه  گنت  تسا . هدش  هدیچ  ودک  همیق و  ياه  شروخ  فارطا ، رد  عوبطم و  رایسب  يولپ  هرفس ، نایم  رد 
غرم راهچ  هرفـس ، هشوگراهچ  رد  دـناوخ . یم  دوخ  يوس  هب  ار  هتخوس  ياهرگج  هنـشت و  ياه  بل  خـی ، زا  ولمم  ياه  ناویل  دـیازفا و  یم 

. دنوش یم  لوغشم  راهان  فرص  هب  دننک و  یم  فراعت  رگیدکی  هب  نانامهیم  دنک . یم  رظن  بلج  نایرب 

يارب اقآ  لیلخ  یجاح  دنک . یم  هدافتسا  همیق  شروخ  زا  ابلاغ  اقآدمص  یجاح  تسا . لیام  ودک  شروخ  هب  رتشیب  ناخ  نیسح  رتکد  ياقآ 
زا رتشیب  یلعدمحم  یجاح  ياقآ  دروخ . یم  تشوگ  رتمک  نوخ ، راشف  رطاخ  هب  فوسلیف ، ربژه  ياقآ  دزیر . یم  اه  فرظ  رد  اذغ  نایاقآ 
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فرط هب  هتفرگ  تسد  هب  ار  هدش  نایرب  غرم  ِنار  مه  هدایپ  حایـس  دـنک . یم  لوانت  مرگ  ياذـغ  رتمک  ناتـسبات ، رد  دـشون و  یم  نیبجنکس 
. دوج یم  هتفرگ  نادند  هب  دنلب  لیبس  ریز  زا  درب و  یم  ناهد 

. دوش یم  دنلب  نانامهم  هدنخ  يادص  هقیقد  هس  ود  ره  هدش و  مرگ  رایسب  یخوش  حازم و  رازاب  هرفس ، رس 

مه دـیراذگ ، تنم  ام  هب  مه  ات  دـیهد  همادا  هعمج  دـنچ  اقآ  ترـضح  اب  ار  هثحاـبم  نیا  منک  یم  شهاوخ  رتکد ، ياـقآ  اقآدمـص : یجاـح 
. دیناسرب گرزب  رجا  هب  ار  اقآ  لیلخ  یجاح 

. دـهدن ام  هب  تسا  تقیرط  فالخرب  هک  ییاهاذـغ  دزادـنیب و  هناشیورد  هرفـس  اقآ  لیلخ  یجاح  ياقآ  هک  یطرـش  هب  یلعدـمحم : یجاـح 
. دننک یمن  جاودزا  دنروخ و  یمن  یناویح  تشوگ  تقیرط  لها  هک  دندومرف  اقآ  ترضح  نوچ 

(. اقآ ترضح  هب  هراشا  اب   ) دیهد یم  هزاجا  منکب . یخوش  کی  مه  نم  فوسلیف : ربژه 

! مرگ تمد  دییامرفب . هدایپ : حایس 

یجاودزا رما  رگا  منک  یم  نامگ  دنلادج . گنج و  رد  غرم  نار  اب  دنا و  یتشوگ  ياذغ  فرص  لوغشم  ناشدوخ  اقآ  ترضح  ربژه : ياقآ 
. دنشابن لیم  یب  اقآ  دنک ، دمآ  شیپ 

تـسود هب  میا و  هتـسویپ  تقیقح  هب  هدش و  جراخ  تقیرط  هبترم  زا  ام  داد : خـساپ  دوب ، وا  لیم  زا  یکاح  هک  هدـنخ ، رپ  بل  اب  هدایپ  حایس 
. دوش ایرد  دسر ، ایرد  هب  یتقو  هک  هرطق  نوچ  دشابن ؛ راک  رد  یعنام  یباجح و  ار  لصاو  میا و  هتشگ  لصاو 

! تسا مولعم  رپ  هک  الاح  میدینش و  یم  رایسب  ناشیا  زا  تاملک  نیا  زا  دندوب ، هنسرگ  اقآ  ترـضح  هک  تقو  نآ  تفگ : ناخ  نیـسح  رتکد 
. دش دنلب  هدنخ  يادص 

نتشاذگ براش  تهارک 

؟ تسا تقیرط  لها  تایصوصخ  زا  هوبنا  يوم  اب  براش  يدنلب  نیا  اقآ ، ترضح  اقآدمص : یجاح 

کلس رد  رگا  دنشارت ، یم  ار  دوخ  شیر  هک  یناسک  نیقی ، هب  تسا و  تقیرط  لها  ام  راکـشآ  گرزب و  ياه  تمالع  زا  نیا  هدایپ : حایس 
. دنشاب هتشاد  براش  دیاب  دنشاب ، تقیرط  لها 

دندنبب ییاج  هب  ار  نآ  هک  دندرک  یم  يرکف  اذغ  فرص  ماگنه  دوب  بوخ  سپ  یلعدمحم : یجاح 
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! ددرگن یبرچ  هب  هدولآ  دوشن و  ندروخ  اذغ  عنام  ات 

!؟ دیدنبب خن  هب  مه  ار  مدرم  لیبس  دیراد  انب  مک  مک  یلعدمحم ، یجاح  ياقآ  فوسلیف : ربژه 

راهان زا  دعب  ار  تباوج  مرگ ! تمد  ربژه ، ياقآ  تفگ : دیدنخ و  دـنلب  يادـص  اب  مه  هدایپ  حایـس  دوخ  دـش و  دـنلب  راضح  هدـنخ  يادـص 
. داد مهاوخ 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  هرابود  دنام ! دیهاوخ  بقع  هلفاق  زا  اریز  تسین ؛ حالص  درادن و  هفرص  الاح  یلب ، ربژه :

مه نامدوخ  ياه  باتک  رد  میا و  هدینـش  نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . تشادـهب  روتـسد  فـالخرب  ندرک  دـنلب  ار  براـش  ناـخ : نیـسح  رتکد 
. تسا هورکم  لمع  نیا  هک  میا  هدناوخ 

نینچ نیا  امش  تسا  هتفگ  یسک  هچ  دومرف : دندوب ، هدیشارت  ار  دوخ  شیر  دنتـشاد و  دنلب  ياه  لیبس  هک  یناریا ، رفن  ود  هب   � مرکا لوسر 
: دومرف ترضح  يرسک . ام ، بحاص  دنداد : باوج  دینکب ؟

(1). دننزب ار  براش  دنراذگب و  شیر  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  يادخ 

تحارتسا يردق  تسا  بوخ  دنتفگ : هدیـشک  تسد  اذـغ  زا  مه  نایاقآ  دـش . هداد  همتاخ  اه  یخوش  هب  ناخ ، نیـسح  رتکد  تاملک  نیا  اب 
. مینک

رتکد رظن  درذگن . نآ  تقو  زا  هک  میناوخب  زامن  تسا  مزال  دنوش . تحاران  نایاقآ  متساوخن  دوب ، هدرتسگ  هرفس  نوچ  ناخ : نیـسح  رتکد 
نوتوت زا  ار  دوخ  قپچ  داد و  هیکت  یتشپ  هب  مه  هدایپ  حایس  دندش . لوغشم  هضیرف  يادا  هب  هتفرگ  وضو  یگمه  دش و  عقاو  دنسپ  دروم 

. دش ندیشک  لوغشم  هدومن  رپ  سرَچ  و 

همادا دـننک ، تقفاوم  نایاقآ  هچنانچ  تسا  بوخ  میتشاد . ینیریـش  هثحابم  زورما  افاصنا  تفگ : اقآدمـص  یجاح  دـش . ماـمت  ناـیاقآ  زاـمن 
. دشاب هتشاد 

نیا رد  ام  يوگ  تفگ و  تسا  راوازس  دومن  هراشا  هدایپ  حایـس  هب  میـسرن و  اقآ  تمدخ  رگید  تسا  نکمم  نوچ  یلب . ناخ : نیـسح  رتکد 
.  میربب لماک  هرهب  اقآ  ياویش  تانایب  زا  دوش و  مامت  عوضوم 

[ دوجو تدحو  تقیقح  ]

هفسالف نایفوص و  راتفگ  رد  تدحو  تقیقح و 

(. انیبن � خیرات  هلاوحا ... باوبا  زا  باب 21   ) ص390 ج20 ، راونألاراحب ، - 1
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علطم نایاقآ  تاداقتعا  مارم و  زا  امـش  دننکن ، نایب  ات  اریز  دنیامرفب ؛ ار  تقیقح  يانعم  اقآ  ترـضح  ات  دـنهد  هزاجا  نایاقآ  فوسلیف : ربژه 
. دش دیهاوخن 

؟! دیهاگآ امکح  هفسالف و  مارم  زا  دیتسه و  میکح  یلاع  بانج  هدایپ : حایس 

. تسا دقتعم  هفسالف  امکح و  ياه  هتفگ  هب  فوسلیف و  دوخ  ناشیا  ناخ : نیسح  رتکد 

رییغت فوسلیف  ربژه  ياقآ  گنر  میـسر . یم  دوصقم  کی  هب  هجیتن ، رد  مینک ، یم  ریـس  قیرط  ود  رد  دـنچ  ره  ود  ره  ام  سپ  هداـیپ : حاـیس 
گنهآ هجهل و  اب  دز و  نآ  رب  رادریفـص  مکحم  ُکپ  دـنچ  هدرک  رپ  سرَچ  نوتوت و  زا  یقپچ  هدایپ  حایـس  هاگ ، نآ  تفگن . يزیچ  درک و 

: راعشا نیا  ندناوخ  هب  درک  عورش  یصوصخم 

تُست ام ز  رد  اون  مییان و  وچ  ام 

تُست ام ز  رد  ادص  میهوک و  وچ  ام 

ام ياه  یتسه  مییاه و  مَدَع  ام 

(1) امن یناف  یقلطُم  دوجو  وت 

تسرپ تروص  ییوت  ات  دشاب  ود   (2) ین

تسَِرب تروص  زک  تشگ  کی  وا  ِشیپ 

تسا ود  تمشچ  يرگنب  تروص  هب  نوچ 

تسا کی  ود  ناک  رگن  رد  شرون  هب  وت 

تایبا 599 و 602. ص32 ، لّوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 1
. هن هخسن : - 2

[ دوجو تدحو  تقیقح  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

همه  (1) رهوگ کی  میدوب  طِسَْبنُم 

همه رَس  نآ  میُدب  اپ  یب  رس و  یب 

باتفآ نوچمه  میدوب  رَهُگ  کی 

بآ وچمه  یفاص  میدوب و  هرگ  یب 

هَرَس رون  نآ  دمآ  تروص  هب  نوچ 

هرگنُک ياه  هیاس  نوچ  ددع  دش 

قینَْجنَم زا  دینُک  ناریو  هرگنک 

(2) قیرَف نیا  نایم  زا  قرف  دََور  ات 

دش گنر  ِریسا  یگنر  یب  هک  نوچ 

دش گنج  رد  یئیسوم  اب  یئیسوم 

(3) یتشاد ناک  یسر  یگنر  یب  هب  نوچ 

یتشآ دنراد  نوعرف  یسوم و 

دوجو هاش  اب  میدوب  دّحتم 

دوب وحم  یّلکب  ّتیریغ  مکح 

دوج رحب  دمآ  شبنج  رد  ناهگان 

دومن دوخیب  دوخ  دوخ ز  رد  ار  هلمج 

نایم رد  دمآ  یملع  زایتما 

نایع دش  اه  ناشن  ار  یناشن  یب 

دش زاتمم  مه  نکمم ز  بجاو و 

(4) دش زاغآ  ییود  نییآ  مسر 
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یلو دـناوخ ؛ یم  بوخ  دـشرم  اتقیقح  تفگ : دمـص  یجاح  دـش و  دـنلب  یلعدـمحم  یجاـح  زا  تنـسحا » تنـسحا ، مرگ ، تمد   » يادـص
. میمهف یمن  تسرد  ار  وا  راعشا  يانعم  هک  سوسفا 

. دیوش تقیرط  دراو  رگم  دیمهف  دیهاوخن  يدوز  نیا  هب  یلب ، هدایپ : حایس 

یتقو دـیهد . یمن  شزرا  دراد  ینید  لاکـشا  نارازه  هک  ار  ینافرع  راعـشا  نیا  دـیوشن ، شیورد  ات  دـییامرفب ؛ تسا  بوخ  فوسلیف : ربژه 
. تسناد دیهاوخ  نآ  زا  رتهب  هکلب  نآرق  ریظن  ار  نآ  دیدش ، فراع 

؟ دیا هدیمهف  هچ  مینادب  ات  دییوگب  امش  ار  راعشا  نیا  يانعم  منک  یم  شهاوخ  هدایپ : حایس 

تسا نیا  امـش  نانخـس  هجیتن  دنک . یم  عانتما  نآ  لوبق  زا  یلقاع  ره  لقع  هک  تسا  يدب  رایـسب  هدیقع  هیفوص  امـش  هدیقع  فوسلیف : ربژه 
تسوا لعف  لاعفا  همه  هدمآرد و  ءزج  سابل  هب  هک  تسوا  دوخ  دنقلاخ و  نیع  تادوجوم  مامت  تسا و  یکی  قولخم  قلاخ و  هک 

. دنیوا راوطا  نوئش و  همه  تادوجوم  و 

. رهوج هخسن : - 1
ات 690.  687 ، 677 تایبا 676 ، ص35 ، يونعم ، يونثم  - 2

تایبا 2468 2469. ص115 ، يونعم ، يونثم  - 3
ص20 21. ج1 ، يونعم ، يونثم  حرش  - 4
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اه و تروص  نیا  رگا  تسا و  رهاظ  ِتروص  رد  دّدـعت  ترثک و  نیا  دـیوگ : یم  هک  تسامـش  هلـسلسرس  یمور  فراع  زا  مه  اهرعـش  نیا 
ياه تروص  هب  هک  هدوب  وا  دوخ  تادوجوم  یمامت  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  اهدـیق  اهّدـح و  اـه و  گـنر  رهاوظ و 

: دیوگ یم  ار  نیمه  زین  يرتسبش  خیش  امش  رگید  ریپ  تسا . هدمآرد  فلتخم 

زییمت چیه  نایم  رد  دنامن 

زیچ کی  هلمج  فراع  فورعم و  دوش 

هک تسا  نآ  شدافم  هک  هدش  هتـشون  اهرعـش  نآ  زا  تیب  ود  مه  امـش  هالک  رود  یتح  دوش . یم  هدید  دایز  زار  نشلگ  رد  اه  هتفگ  نیا  زا 
: تسا هتفگ  نآ  حرش  رد  یجیهال  خیش  هک  نانچ  درادن ؛ یقرف  یتسرپ  تب  اب  یتسرپادخ 

تسیک و رهظم  تسیچ و  تب  هقیقحلا  یف  هک  يدش  هاگآ  یتسنادب و  دیامن ، یم  تب  راکنا  تسا و  دیحوت  هب  لئاق  هک  ناملسم ، رگا  ینعی 
تب سپ  تسا . قلطم  یتسه  رهظم  تب  هک  اریز  تسا ؛ یتـسرپ  تب  رد  قح  نید  هتبلا  هک  یتسنادـب  تسا ، یـسک  هچ  تب  تروص  هب  رهاـظ 

(1) ... . دشاب قح  هقیقحلا  ثیح  نِم 

: دیوگ یم  يرتسبش  زین ،

نیبب تسوپ  نت  تسا و  تقیقح  زغم  ناج 

نیبب تسود  تروص   ، (2) حور توسک  رد 

دراد یتسه  ناشن  وا  هک  زیچ  ره 

(4) نیبب تسوا  ای  تسوا   (3) رون وترپ  ای 

جج

: دیوگ یم  مه  یلو  هللا  تمعن  هاش 

دوجسم يا  هبترم  رد  دجاس ، يا  هبترم  رد 

دوبعم يا  هبترم  رد  دباع ، يا  هبترم  رد 

تسا ّبر  يا  هبترم  رد  تسا ، دبع  يا  هبترم  رد 

دومحم يا  هبترم  رد  دماح ، يا  هبترم  رد 
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 . ص641 زار ، نشلگ  حرش  - 1
. تسوپ هخسن : - 2

. تاذ هخسن : - 3
(. متفه باب   ) ص80 نیقّحملا ، هآرم  - 4

[ دوجو تدحو  تقیقح  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :

(1) متاخ يا  هبترم  رد  مدآ ، يا  هبترم  رد 

دوواد يا  هبترم  رد  یسیع ، يا  هبترم  رد 

نوعرف يا  هبترم  رد  یسوم ، يا  هبترم  رد 

دودرم يا  هبترم  رد  لوبقم ، يا  هبترم  رد 

ای ایـشا  رگید  و  ناکرـشم ، رافک و  نارگمتـس و  زا  ّمعا  یجراخ ، يایـشا  تادوجوم و  همه  دـنیوگ ، یم  امـش  نادـشرم  ناریپ و  هچنآ  ربانب 
امش يابیز  يادص  اب  مه  نآ  اهرعش  هنوگ  نیا  دنرادن ، یعالطا  امـش  هدیقع  زا  هک  یمدرم  يارب  تسا  یهیدب  دنقح . دوخ  ای  ّقح و  رهاظم 

. میدرگ یم  تحاران  رتشیب  میسانش  یم  بوخ  ار  امش  هدیقع  امش و  الماک  هک  ام  یلو  تسا ؛ روآ  تذل 

هفسالف ياه  هتفگ  هب  تسا و  فوسلیف  میکح و  دیتفگ  امـش  هک  تسومه  ناشیا  ناخ ! نیـسح  رتکد  ياقآ  تفگ : تفـشآرب و  هدایپ  حایس 
!؟ تسا دقتعم 

. ارچ ناخ : نیسح  رتکد 

، هدـنب تسا . یکی  ام  تاداقتعا  مارم و  اریز  دریگب ؛ داریا  ام  ناریپ  ياهرعـش  رب  دـنک و  لاکـشا  نم  هب  دـناوت  یمن  ناشیا  سپ  هدایپ : حاـیس 
: منک یم  لقن  یتیاکح  بلطم ، نیا  ندش  نشور  يارب 

نیا تسا و  هدرک  توف  يرمق  لاس 1249  رد  هک  تسا  هاش  یلع  تمحر  يومع  يزاریش ، نیـسح  دمحم  یجاح  تقیرط  ناگرزب  زا  یکی 
: دومن ندناوخ  هب  عورش  یصوصخم  هجهل  اب  سپس  تسوا  زا  اهرعش 

ردق اضق و  ماکحا  مکاح 

رقس نانج و  قابطا  عدبم 

مدق ثودح و  راونا  علطم 

مدع دوجو و  راوطا  عطقم 

هدز سّدقت  گنر  وا  رب  وچ  اپ 

هدز سفنا  رب  قافآ و  رب  همیخ 

ار حابشا  مدع  زا  دیدپ  هدرک 

ار حاورا  هر  حابشا  هب  هداد 
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هدش دّسجتم  دّرجم  حور 

هدش (2) دّدعتم  نوچ  یب  دحاو 

نوچ یب  دـحاو  هنوگچ  دـییامرفب  دـیهدب ؟ ار  ربژه  ياقآ  باوج  دـیهاوخ  یم  اهرعـش  تاملک و  نیا  اب  اقآ ، ترـضح  ناـخ : نیـسح  رتکد 
رتهب ای  تقیرط  سیئر  نیا  ار  رفک  نیا  هدش و  دّدعتم 

هرامش 702. ص256 ، هّللا ، تمعن  هاش  ناوید  - 1
ص361. ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  - 2

[ دوجو تدحو  تقیقح  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

!؟ دناد یم  یسانشادخ  هار  هنوگچ  تلالض  ياوشیپ  میوگب : تسا 

. مشاب هتفگ  يا  هنومن  داتسا  نیا  نانخس  تالامک و  زا  متساوخ  تسین . اهرعش  نیا  اب  ربژه  ياقآ  باوج  هدایپ : حایس 

: دسیون یم  قئارط ، باتک  رد 

تقیرط هار  تفر و  یم  مه  ربنم  هدوب و  زاریش  عماج  دجـسم  تعامج  ماما  نسح  دمحم  یجاح  شردپ  ياج  هب  نیـسح  دمحم  یجاح  نیا 
فّوصت لها  زیمآرفک  تارابع  هک  تفای  ترهش  مدرم ، نیب  دومن . یم  يراج  نابز  رب  هفوصتم  افرع و  نانخس  زا  تخومآ و  یم  مدرم  هب  ار 

زاریـش مکاح  دـنناسرب . لتق  هب  ار  رگیدـکی  دـش  کیدزن  هک  نانچ  دـیدرگ ، اپرب  مدرم  نیب  يدـیدش  عازن  همـصاخم و  دـهد . یم  جاور  ار 
دمحم یجاح  مدرم و  نیب  ات  دزاس  رـضاح  باختنا و  تیمکَح  يارب  ار  یناسک  دـش  رارق  فـالتخا ، هلئاـغ  عفر  روظنم  هب  دومن و  تطاـسو 

. دندیدرگ باختنا  میهاربا  ازریم  یجاح  میکح و  یقتدمحم  الم  دنوخآ  دنیامن . تواضق  تموکح و  هنافصنم  شنادیرم ، نیسح و 

هتبلا دینک و  یم  ریرقت  ار  دوجو  تدحو  هلئسم  ربنم ، يور  امش ، دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : درک و  ور  نیـسحدمحم  یجاح  هب  روبزم  دنوخآ 
. دیدقتعم الماک  نآ  هب  هک  تسا  مولعم 

؟ تسیچ دوجو  تدحو  هلئسم  ررض  تفگ : نیسح  دمحم  یجاح 

. تسا رفک  هک  تسا  یهیدب  دنوخآ :

؟ تسا نیمه  ناتلوا  داریا  نیسحدمحم : یجاح 

. یلب میکح : دنوخآ 

هدرک لقن  ار  نارگید  راتفگ  نم  دـیاش  ایناث : اجک ؟ زا  تبـسن  نیا  الوا : ما ، هدرک  ریرقت  ربنم  يور  دـییوگ  یم  امـش  نیـسحدمحم : یجاـح 
هلدا و هب  سرد  رد  هزور  همه  امـش  اسماخ : اجک ؟ زا  دـشاب  نم  داقتعا  اـعبار : لـیلد ؟ هچ  هب  دوجو  تدـحو  رفک  ندوب  ملـسم  اـثلاث : مشاـب .

: دییوگ یم  هدومن  هلئسم  نیا  تابثا  نیهارب 

؛ ًهدحاو هقیقح  دوجولاو  ءایشألا  ّلک  هقیقحلا  طیسب 

. تسا هناگی  دحاو و  تقیقح  دوجو  تسایشا و  همه  طیسب  تقیقح 
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(1). دش عطق  اج  نیمه  هب  تبحص  دیرترفاک ! نم  زا  امش  سپ 

دهاوخ حـضاو  هک  نانچ  میلیاق ، دوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  هجیتن  رد  ود  ره  ام  نوچ  دـینک ؛ در  دـیناوت  یمن  امـش  ار  ام  راتفگ  هار و  سپ 
. دش

. تفگن يزیچ  دیشک و  مهرد  ار  اهوربا  هتسشن  تکاس  فوسلیف  ربژه  ياقآ 

خیـش ریخلا و  یبا  نب  هللا  لضف  دیعـس  وبا  ناسارخ ، ریهـش  فراع  دروم  رد  تسا  يا  هّیـضق  لیبق  نیا  زا  رگید  یتیاکح  ناخ : نیـسح  رتکد 
نبا نوچ  سلجم ، نآ  نتفای  نایاپ  زا  سپ  داتفا . قافتا  يا  هرظانم  ود ، نیا  نایم  تسا : هدش  لقن  ناریا  یمان  میکح  انیس  نب  نیـسح  یلعوبا 

اب نم  هک  اج  ره  مینیب . یم  ام  دناد  یم  وا  هچ  نآ  تفگ : دیعس  وبا  دندیـسرپ . دوخ  خیـش  زا  ار  يو  لاح  نادیرم  دش ، نوریب  هاقناخ  زا  انیس 
زا ار  تقیرط  ریپ  لاح  مه  انیـس  نبا  نادرگاش  دمآ . یمه  مرثا  رب  ناشن  هب  شوخ  نابوک  اصع  روک  نآ  متفر ، نازورف  غارچ  نارگن و  هدید 

(2). میناد یم  ام  دنیب  یم  وا  هچنآ  تفگ : دندیسرپ ؛ داتسا  فوسلیف 

منک و تابثا  مناوتب  ناشیا  يارب  مراودیما  ما و  هتفگن  ینخس  هراب  نیا  رد  ربژه  ياقآ  اب  لاح  هب  ات  نکیل  ما ، هدید  ار  هفیاط  ود  ره  بتک  نم 
نیا زا  تسا  دیما  دینک ، تقد  مضیارع  هب  فاصنا  اب  هک  دیشاب  رـضاح  زین  امـش  رگا  دنیوج . يرازیب  تایرفک  تاداقتعا و  نیا  زا  مه  ناشیا 

. دینادرگرب ور  هلاض  هقیرط 

تعاس نیا  رد  نم  دینک !؟ توعد  قح  هب  دیهاوخ  یم  امـش  قح ، هب  ندـش  لصاو  زا  دـعب  رتکد ! ياقآ  تفگ : دز و  يدـنخزوپ  هدایپ  حایس 
. میا هدیسر  نآ  هب  ام  هک  تسا  نیمه  قح  هک  منک  تابثا  تقیرط  خیاشم  هیفوص و  ناگرزب  تاملک  زا  مرضاح 

فاصنا اب  هتسنادن  نانآ  رب  تراسج  ار  ناتناگرزب  رب  در  هک  نآ  طرش  هب  ناخ : نیسح  رتکد 

ص354. ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  - 1
خیـش نیرخأتملا  ءامکحلا  هودـق  اب  ار  ریخلاوبا  دیعـسوبا  ققحم  فراـع  خیـش  ص154 : ج1 ، قئاـقحلا ، قئارط  ص44 ؛ یعنـص ، ناوید  - 2

ام دنیب  یم  وا  هچنآ  تفگ : يرگید  و  مینیب ، یم  ام  دـناد  یم  وا  هچنآ  تفگ : یکی  نآ  ءاضقنا  زا  دـعب  دـش  یتبحـص  قافتا  انیس �  یلعوبا 
. میناد یم 
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. مهد شوگ  ار  امش  نانخس  مرضاح  دینک ، تواضق 

ریـس و تضایر و  رثا  رب  اریز  میا ؛ هدومیپ  ام  هک  تسا  یهار  یلاـع  تاـماقم  هب  ندیـسر  هار  دـنک و  یّقرت  اـیند  رد  دـیاب  رـشب  هداـیپ : حاـیس 
انأ  » ِداد هک  دندیسر  یتاماقم  هب  ام  ناگرزب  هک  نانچ  دیسرب ، ماقم  نآ  هب  تسا  نکمم  مه  امش  میوش . قح  هب  لصاو  تسا  نکمم  كولس ،

(1). دنتفگ هللا » يوس  یتّبُج  یف  سیل   » دندز و ّقحلا »

(2). تسوا هب  بوسنم  هللا » يوس  یتّبُج  یف  سیل  : » هلمج هک  تسا  یماطسب  دیزی  وبا  ام  گرزب  ياهدشرم  زا  یکی 

: دیوگ یم  يو  حدم  رد  یمور  فراع 

مَشَتُحم ریقف  نآ  نادیرم  اب 

منم نادزی  کت  هک  دمآ  دیزیاب 

نونفوذ نآ  نایع  هناتسم  تفگ 

نودبعاف اه  انأ ، ّالا  هلإ  ال 

ادخ ّالا  ما  هّبج  ردنا  تسین 

(3) امس رب  نیمز و  رب  ییوج  دنچ 

: تفگ یم  هک  دنا  هدومن  لقن  وا  زا 

؛  (4)! ینأش مظعأ  ام  یناحبس ، یناحبس ،

! نم نأش  تسا  گرزب  هچ  نم ! مسدقم  هزنم و  كاپ و 

: تسا هتفگ  یم  ومه ، زین 

. تسا رت  میظع   � دمحم ياول  زا  نم  ياول 

: تفگ یم  ومه 

. منک یم  شوماخ  ار  نآ  دوخ  سابل  فرط  کی  هب  ار ، نآ  منیبب  رگا  هللا  و  تسیچ !؟ منهج  شتآ 

. دنشوپ یم  رگید  ياه  هماج  يور  هک  تسا  يدنلب  داشگ و  هماج  هّبُج : - 1
 . ص561 هعیشلا ، هقیدح  - 2
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2103 و 2125. ، 2102 تایبا : ص672 ،  مراهچ ، رتفد  يونعم ، يونثم  تایلک  - 3
(. فوص هّدام :  ) ص208 ج5 ، راحبلا ، هنیفس  ر.ك : ص561 ؛ هعیشلا ، هقیدح  - 4
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: تفگ یم  زین ،

هن مدید و  ار  هناخ  هن  موس ، جح  رد  و  مدیدن ؛ ار  هناخ  مدید و  ار  هناخ  بحاص  مود ، جـح  رد  و  مدـید ؛ ار  هناخ  لوا ، لاس  رد  مدرک . جـح 
(1). ار هناخ  بحاص 

: تفگ یم  ومه  زین ،

دح زا  دوـش ، عـقاو  هتـسد  ود  نآ  نیب  يزییمت  وـت  يارب  دـنوش و  بذـعم  شتآ  رد  شتآ  لـها  دنـشاب و  معنتم  تشهب  رد  تشهب  لـها  رگا 
(2). يا هتشگ  جراخ  نانآ  ّتیعمج  نیلکوتم و 

: هتفگ نوچ  هدوب ؛ رتالاب  تسا ، ناکما  ملاـع  لوا  صخـش  هک   � مالـسا ربمغیپ  زا  شدوخ  هتفگ  هب  وا  تایقرت  عقاو ، هب  یلعدـمحم : یجاـح 
یلع زا  دزاس  شوماخ  ار  مّنهج  شتآ  دوخ  سابل  فرط  کی  هب  دناوتب  هک  یسک  یلب  تسا ! رتالاب  مالسا  ربمغیپ  ياول  زا  نم  ياول  مچرپ و 

اقآ ترـضح  رگا  یتـسار  تسا ! لـضفا  دیـشک ، یم  اـه  هحیـص  بش  همین  درک و  یم  اـه  هیرگ  خزود  شتآ  سرت  زا  هـک  بلاـط ، یبا  نـب 
زگره لقاع  مدآ  هنرگو ، هتفگ ؛ گنب  سرَچ و  هئـشن  یتسم و  لاح  رد  ار  تاـملک  نیا  هک  تسا  نیا  نم  هدـیقع  دـنکن ، باـسح  تراـسج 

سک ره  هکلب  تسین و  یقرف  دنزوس  یم  یهلا  بضغ  شتآ  رد  هک  یناسک  دنا و  تمعن  رد  تشهب  رد  هک  یناسک  نیب  هک  تفگ  دـهاوخن 
نازوس و يارحـص  رد  هک  ییاه  نآ  نیب  دیوگب : اقآ  هک  تسا  نیا  لثم  نخـس  نیا  تسا . جراخ  نیلکوتم  دح  زا  دراذگب  اه  نآ  نیب  یقرف 
هب میتسه ، مّعنتم  لیلخ  یجاح  ياقآ  ياه  تمعن  هب  افص  اب  غاب  نایم  بآ و  رختـسا  رانک  رد  هک  ام  اب  دنا  نالان  یگنـشت  زا  فلع  بآ و  یب 

! درادن دوجو  یقرف  هجو ، چیه 

رد ار و  هناخ  بحاص  مود ، لاس  رد  دنا و  هدید  ار  هناخ  جح ، لوا  لاس  رد  اقآ  ترـضح  سپ  تفگ : دـش و  بلقنم  اقآدمـص  یجاح  لاح 
نیبدوخ بجع  اباب  سب ! دـنا و  هدـید  ار  دوخ  طقف  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنا ! هدـیدن  ار  مادـک  چـیه  هناخ  بحاص  هن  هناخ و  هن  موس ، لاس 

. دش دنلب  راضح  ههقهق  يادص  هک  دوب  اجنیا  هداد ! نوریب  هچ  هدرک و  هچ  هک  ار  دورهاش  ماطسب  بآ  مزانب  هدوب !

ص208. ج5 ،  راحبلا ، هنیفس  ر.ك : ص561 ؛ هعیشلا ، هقیدح  - 1
(. مهن باب   ) ص398 هیادهلا ، حابصم  - 2

[ دوجو تدحو  تقیقح  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

اب میـسانشب و  ار  نانآ  یقرت  هار  ام  ات  دـننک  لقن  ار  ناشناگرزب  تایقرت  ناشیا  ات  دـینک  لمات  منک  یم  شهاوخ  نایاقآ ، ناخ : نیـسح  رتکد 
، اقآ تفگ : درک و  ور  هدایپ  حایـس  هب  رتکد  دعب ، دـش . دـهاوخ  رهاظ  قحان  زا  قح  تقو ، نآ  مینک ؛ هسیاقم  ناشیایـصوا  ناربمایپ و  تایقرت 

. دییامرفب رگید 

دوجو تدحو  رد  يدادغب  دینج  نانخس 

، تقیرط خیاشم  ناگرزب  زا  رگید  یکی  دـیوش . یم  هدز  تفگـش  بلاطم  نیا  زا  دـیا ، هدیـسرن  اه  نآ  ماقم  هب  امـش  نوچ  یلب ؛ هدایپ : حایس 
راعشا ندناوخ  هب  عورش  یباذج  نحل  اب  دوخ  سپس  هدومن  لقن  وا  لوق  زا  ار  راعشا  نیا  راطع  خیش  هک  تسا  يدادغب  دینج  هیفوص ، ناطلس 

: درک

دیسرپ ار  دینج  رم  یکلاس 

رارسا همه  مدق  ات  رس  یک ز 

؟ تسیک كرشم  هک  آرد  ملکت  رد 

راس ندرگ  درگ  هزره  يا  شتفگ 

: دیوگ یم  دینج  هک  اجنآ  ات 

رس قحلا  انا  دََزن  يو  زا  هک  ره 

راّفک تعامج  زا  وا  دوب 

كرشم دوب  دوش  رکنم  هک  ره 

رازیب وا  يادخ  نوچ  وا  زا  نم 

دزیخرب هنایمزا  یئود  نوچ 

رارقا دنک  وا  ینامن و  وت 

: دیوگ یم  هک  نآ  ات 

رصع هناگی  يا  تاهیه  تفگ 

راذگب ار  هناکرشم  نخس 
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مونش یمه  میوگ و  یمه  نم 

راّید (1) وا  ریغ  راد  رد  تسین 

: دیوگ یم  هک  تسا  دینج  تاملک  زا  زین ،

(2). دوش یکی  فورعم  فراع و  هک  تسا  نآ  تفرعم  تقیقح 

: تسوا زا  مه  نخس  نیا 

(3). تسا هانگ  نایسن  هبوت  دینج ، دزن 

ص397. ج2 ، قیاقحلا ، قئارط  - 1
(. فراعم رد  موس  باب   ) ص82 هیادهلا ، حابصم  - 2

ص371. هیادهلا ، حابصم  - 3

دوجو تدحو  رد  يدادغب  دینج  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :

ره دـنادب و  ادـخ  ار  همه  درادرب و  نایم  زا  ار  یگناگود  هک  تسا  یـسک  دـحوم  راعـشا ، نیا  یناعم  ربانب  رتکد ، ياقآ  یلعدـمحم : یجاح 
نیا لابند  هک  دیراکیب  رگم  دیدرک ! ادـیپ  امـش  یتقیقح  تقیرط و  بجع  دـنادب . ادـخ  لعف  ار  نآ  دـنز  یم  رـس  رـشب  زا  هک  يراک  یلعف و 

!؟ درادن شزاس  ملاس  لقع  اب  هک  دیور  یم  اه  ییوگ  هدوهیب 

جالح زا  ینانخس 

قح هب  هک  ار ، جالح  روصنم  نب  نیسح  هیفوص  گرزب  تقیرط و  خیش  هک  دوب  امـش  ياه  فرح  نیمه  یلب ، تفگ : كانبـضغ  هدایپ  حایس 
هچ رگم  دـنتخیر . ار  شنوخ  دـندرک و  رداص  ار  شلتق  ناـمرف  امـش  ياـملع  داد . نتـشک  هب  دوب ، هتـشگ  قح  رد  یناـف  دوب و  هدـش  لـصاو 

: دیوگ یم  هک  تسا  جالح  نیمه  راعشا  زا  تشک !؟ ار  وا  دیاب  تفگ  قح  سک  ره  تفگ !؟

ًارِهاظ هِْقلَخ  ِیف  اَدب  َُّمث 

ِبراّشلاَو ِلک  آلا  ِهَروُص  ِیف 

ُهُْقلَخ ُهَنَیاع  دََقل  یّتَح 

(1) ِبجاحلِاب ِبجاحلا  ِهَظحلَک 

هدومن و هارمگ  ار  رفن  نارازه  مارم  هقیرط و  نیا  اب  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  دـیراد  یناگرزب  بجع  امـش  اتقیقح  اـباب ، یلعدـمحم : یجاـح 
نیا نودب  دننزب ، تسد  یعینش  لمع  ره  هب  دنورب و  دنهاوخب  فرط  ره  هب  هتخیسگ  ماجل  هک  دنا  هداد  رارق  رـشب  داحآ  يارب  یبیجع  يدازآ 

فیعض و درف  کی  یتقو  هک  دشاب  ایح  یب  ردق  نیا  دیابن  ناسنا  دنـشاب ! هتـشاد  لامعا  شاداپ  ازج و  زا  یتشحو  سرت و  نیرت  کچوک  هک 
! دنک دای  یگرزب  هب  ار  وا  درادنرب و  وا  زا  تسد  مه  زاب  تفر ، راد  رس  رب  درک و  ییادخ  ياعدا  جاتحم 

رد لماک  روط  هب  ار  هیفوص  تاداقتعا  ریقح  اقآ ، ترضح  ياه  شیامرف  زا  دعب  مراودیما  دیوشن . ینابـصع  اقآ ، یجاح  ناخ : نیـسح  رتکد 
تحاران نانخـس  لیبق  نیا  زا  دیراد  هک  یـسانشادخ  ترطف  رطاخ  هب  دـیهاوخب  امـش  رگا  تسا . رتالاب  نیا  زا  فرح  منک . نایب  سلجم  نیا 

دیوش

ار وا  قلخ  هک  يروط  هب  دـش . ناـیامن  دـشون  یم  دروـخ و  یم  هک  یـسک  تروـص  رد  اراکـشآ  دـنوادخ  سپ  ص34 : یعنـص ، ناوید  - 1
. نابهگن هب  نابهگن  لثم  دندرک ، هدهاشم 
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غارس يرتالاب  ياه  فرح  جالح  روصنم  نب  نیسح  هب  تبـسن  نم  مهد . همادا  ثحب  هب  مناوتن  مسرت  یم  دیهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  و 
. مراد

جالح روصنم  نب  نیسح  هلمج  نآ  زا  هک  هدیـسر  یتعامج  زا  يرازیب  نعل و  رب   � نامز ماما  عیقوت  هک  ما  هدید  یسربط ، جاجتحا  باتک  رد 
(1). تسا هدوب 

: تفگ روصنم  نب  نیسح  هک  تسا  لقن  ینامعن ، راونا  باتک  رد  زین ،

. هللا يوس  یتَّبُج  یف  سیل 

: تفگ یم  همظعم و  هکم  هب  نتفر  زا  ار  دوخ  ياقفر  درک  یم  عنم  و 

(2). میادخ دوخ  نم  تسادخ و  هناخ  هکم  نوچ  دینک ؛ فاوط  نم  فارطا  هب 

: دیوگ یم  هک  هدش  هدید  روصنم  نب  نیسح  ياه  هتشون  رد  هک  تسا  لقن  میدن  نبا  زا  جلح ،»  » تغل رد  راحبلا ، هنیفس  رد 

!... دومث داع و  هدننک  كاله  حون و  موق  هدننک  قرغ  منم 

: دوب هتشون  ناونع  نیا  هب  يا  همان  هک  هدش  تفای  وا ، طخ  هب  زین ،

! ینالف يوس  هب  میحر  نامحر  بناج  زا 

: تفگ ینک !؟ یم  ییادخ  ياعدا  الاح  يدرک ؛ یم  يربمغیپ  ياعدا  وت  دنتفگ : وا  هب 

ادخ رگم  يا  هدنسیون  تسین  تسا . عمج  نیع  نیا  نکیلو  منک ؛ یمن  ییادخ  ياعدا 

(3). تسا تلآ  تسد  و 

ناشدشرم اقآ و  نیا  تقیرط  بهذـم و  رد  ناگـشیپ ، تنایخ  ناملاظ و  نالتاق و  ناراکانز و  لامعا  سپ  رتکد ، ياقآ  یلعدـمحم : یجاح 
دوش یمن  بوسحم  هانگ  جالح  روصنم  نب  نیسح 

! تسا نید  ترورض  فالخرب  نیا  دش ! دنهاوخن  هذخاؤم  باذع و  دنرادن و  يریصقت  اه  نآ  و 

(. هسدقملا هیحانلا  تاعیقوت   ) ص474 ج2 ، جاجتحالا ، ر.ك : - 1
ص281. ج2 ، هینامعنلا ، راونألا  - 2

 . ص691 ج1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3

جالح زا  www.Ghaemiyeh.comینانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

. دنناد یم  تسرد  ار  وا  نانخس  نیا  تهج ، نیمه  هب  دنناد و  یم  نالصاو  زا  ار  روصنم  نب  نیسح  ام  ناگرزب  هدایپ : حایس 

، وا ّقحلا » انأ   » راهظا دوب و  نالـصاو  زا  قح ، قیرط  ندومیپ  بیذـهت و  هیکزت و  رثا  رب  جـالح ، روصنم  نب  نیـسح  هک  تسا  دـقتعم  يولوم 
(�(1 یَلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  راهظا � هدرکن ، یط  ار  ریسم  نیا  نوچ  نوعرف ، دننام  يدرف  هک  یتروص  رد  دور ؛ یم  رامش  هب  يراگتسر  تمحر و 

: دیوگ یم  يولوم  تسا . هدروآ  لابند  هب  تنعل  يو  زا  ّقحلا » انأ  ، » يولوم هتفگ  هب  و 

تسا تنعل  نتفگ  تقویب  انأ  نآ 

تسا تمحر  نتفگ  تقو  رد  انأ   (2) نیو

نیقی دش  تمحر  روصنم  انأ  نآ 

(3) نیبب دش  تنعل  نوعرف  انأ  نآ 

: دیوگ یم  مه  رگید  ياج  رد 

رون روصنم  ِبل  رد  قَحلا  انَأ  دوب 

(4) روز نوعرف  بل  رد  هللا  انأ  دوب 

: دیوگ یم  زین ،

تسپ تشگ  قحلا  انأ  ینوعرف  تفگ 

تسَرب ّقحلا و  انأ  يروصنم  تفگ 

بِقَع رد  هللا  هَنَْعل  ار  انأ  نآ 

ّبُِحم (5) يا  هللا  همحر  ار  انَأ  نیو 

: دیوگ یم  جالح  زا  ّقحلا » انأ   » ياعدا اب  طابترا  رد  زین  يرتسبش 

قلطم تسا  رارسا  فشک  ّقحلا  انأ 

؟ ّقحلا انأ  دیوگ  ات  تسیک  ّقح  زا  زج 

روصنم وچمه  ملاع  تاّرذ  همه 
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رومخم هاوخ  ریگ و  تسم  یهاوخ  وت 

مئاد دنا  لیلهت  حیبست و  نیا  رد 

مئاق دنشاب  یمه  انعم  نیدب 

هاگان هک  نمیا  يداو  رد  آرد 

(6) هللا انأ  ّینإ  تدیوگ  یتخرد 

هیآ 24. (، 79  ) تاعزانلا - 1
. نآ هخسن : - 2

.2523 2522 تایبا : ص296 ، مود ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 3
.305 تیب : ص202 ، يونعم ، يونثم  - 4

.2036 2035 تایبا : ص853 ، مجنپ ، رتفد  يونعم ، يونثم  - . 5
ص40. زار ، نشلگ  - 6
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: دیوگ یم  ومه  زین ،

یتخرد زا  ّقحلا  انأ  دشاب  اور 

(1) یتخب کین  زا  اور  دوبن  ارچ 

هب هناخاتـسگ  نیگنن و  تاملک  دیـشاب و  تکاس  نایاقآ ، دز : ادـص  اقآ  لیلخ  یجاح  هبترم  کی  هک  دوب  هدایپ  حایـس  ناهد  رد  فرح  زونه 
دوخ امش  دشاب ! لَثَم  يارب  هچرگ  دوش ؛ هتفگ  نانخس  عون  نیا  نم  شرف  يور  رب  نم و  کلم  رد  متـسین  یـضار  نم  هک  دینکن  يراج  نابز 

! دشاب دقتعم  مه  نآ  هب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دراد ؛ راع  گنن و  اه  فرح  لیبق  نیا  زا  یتفارش  اب  لقاع  ره  هک  دیراد  هجوت 

، نکیلو تسا . فلاخم  تاداقتعا  هنوگ  نیا  اب  یفاصنا  اب  لقاع  ره  هکلب  دـیناد ؛ یم  همه  ار  تاملک  نیا  باوج  نایاقآ ، ناخ : نیـسح  رتکد 
هب تبون  ات  دیوگب  دناد  یم  هچنآ  فوصت  تقیرط و  خیاشم  اسؤر و  زا  دهدب و  نالوج  ار  دوخ  بسا  اقآ  ترضح  دینک  ربص  منک  یم  اّنمت 

. دورب نیب  زا  نشور  هداس و  ياه  باوج  اب  اه  هتفگ  نیا  مامت  لاعتم ، يادخ  يرای  هب  مراودیما ، دسرب . ام  باوج 

یبرغم هللادبع  هجاوخ  زا  ینانخس 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  تدحو  لها  ام  تدحو  تدحو ، رون  هلاسر  رد  تقیرط ، ناکلاس  گرزب  هللادبع ، هجاوخ  هدایپ : حایس 

. دنا یکی  همه  اب  ناشیا  هک  تدحو  لها  رگم  تسا  لادج  عازن و  رد  رگید  هقرف  اب  هقرف  ره  دیس ، يا 

: دیوگ یم  هک  نآ  ات 

. دیامن یم  دّدعتم  موهوم و  تروص  هب  هک  تسا  یکی  دوجوم  دیس ، يا 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  ات 

رد تسا  دوبعم  دییقت و  هبترم  رد  تسا  دباع  تسوا . دوبعم  تسوا و  دباع  دیس ، يا 

ص40. زار ، نشلگ  - 1
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. تسا فرص  یتسه  هک  تقیقح  کی  رگم  تسین  دوجوم  و  تسا ؛ هّیلقع  روما  زا  بتارم  رد  ّزیمت  و  قالطا ؛ هبترم 

: دیوگ یم  هک  نآ  ات 

تسوا و روـهظ  دـنیوگ  دوـجو  ار  وا  هچنآ  تسوا . دـیآرَد  یمن  كاردا  رد  هچره  تسوا و  همه  دـیآرَد  یم  كاردا  رد  هـچره  دیـس ، يا 
. تسوا یّلک  تسوا . دـّیقم  تسوا . قـلطم  تسوا . رهاـظ  تسوا . نطاـب  تسوا . رخآ  تسوا . لوا  تسوا . نوـطب  دـنیوگ  مدـع  ار  وا  هـچنآ 

(1). تسوا هبشم  تسوا . هزنم  تسوا . یئزج 

، تفگ ینـشخ  يادص  اب  درک و  ور  هدایپ  حایـس  هب  دوب ، هدش  رثأتم  تخـس  تاملک  نیا  زا  هدـش و  رپ  شربص  هنامیپ  هک  یلعدـمحم ، جاح 
نامثع تسوا . رکبوبا  تسوا . رمع  تسوا . دورمن  تسوا . میهاربا  تسوا . لوعفم  تسوا . لعاف  تسوا . نوعرف  تسوا . یـسوم  وگب : سرتن 

. تسوا رفاک  تسوا . كرشم  تسوا . ناطیش  تسوا . ارهز  تسوا . دمحم  تسوا . یلع  تسوا .

دـیزی و نیب  نیـسح و  رمـش و  نیب  مارم ، نیا  اب  وت  ییوگ !؟ یم  هچ  یناد  یم  دـنک !! یم  مر  ییوگب ، رامح  شوگ  هب  ار  تاـملک  نیا  ومع ،
! نآ لها  دیحوت و  نیا  رب  ّفا  يراذگ ! یمن  یقرف  یلع ، هیواعم و  نیب  داّجس و  ترضح 

2) �)؛ ًاریبَک ًاُّولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُس  �

. دنیوگ یم  نارگمتس  هچنآ  زا  راگدرورپ  تسا  هزنم 

یماج نمحرلادبع  الم  زا  ینخس 

: دیوگ یم  هک  تسا  یماج  نمحرلادبع  الم  ام  ناگرزب  زا  رگید  یکی  تفگ : تفشآرب و  تخس  هدایپ  حایس 

قلطم مه  تسا و  دوخ  دَّیقم  مه 

ّقح زا  هگ  هدومن  لطاب  هگ ز 

تسوا همه  ناهج  ناهج ، زغم  تسوا 

(3) تسوا همه  نوچ  تسوپ  هچ  زغم و  هچ  دوخ 

وا هرابرد  ینانخس  يروباشین و  راطع 

ص87 90. تدحو ، رون  هلاسر  - 1
هیآ 43. (، 17  ) ءارسإلا - 2

 . ص69 نیفراعلا ، ضایر  - 3
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هک داتسرف  يدالج  دینـش ، ار  وا  تاملک  نامز  ناطلـس  یتقو  تسا . راطع  هب  فورعم  رکب  یبا  نبدمحم  نیدلادیرف  ام  ناگرزب  زا  یکی  زین ،
: تفگ دالج  هب  خیش  دنز . ندرگ  ار  وا 

 ! آرد یهاوخ ، تروص  ره  هب  نم ؛ راگدرورپ  ییوت 

(1). تشک ار  وا  دالج  سپ 

(2). تسا هتفگ  دوجو  تدحو  رد  دایز  راعشا  هدرک و  حدم  رایسب  ار  جالح  شیوخ ، تاذلا  رهوج  باتک  رد  راطع ، نیمه 

یم نخس  رتشیب  دوخ  ررض  رب  دوش  دیدش  امش  ّتینابـصع  هچره  دیدش ؟ ینابـصع  امـش  ارچ  اقآ ، تفگ : دنلب  يادص  اب  ناخ  نیـسح  رتکد 
. دییوگ

. اه ناملسم  ام  دزن  رد  هن  دنیوگب ، هاقناخ  رد  ار  اه  نیا  دیاب  تایرفک ! تاموهوم و  نیا  زا  دیرادرب  تسد  یلعدمحم : جاح 

دعب دنک . لقن  ام  يارب  ار  تقیرط  ناگرزب  تانایب  حایس  ياقآ  ات  مینک  ربص  هک  دوب  نیا  ام  رارق  یلعدمحم ، جاح  ياقآ  ناخ : نیـسح  رتکد 
. دوش مامت  اقآ  نانخس  دییامرفب  هزاجا  دیوشن و  تحاران  امش  سپ  هللاءاش  نا  میهد  باوج  ار  نآ  ام 

دوجو تدحو  رد  وا  نانخس  یبرع و  نیدلا  ییحم 

: دیوگ یم  وا  تسا . یبرع  نیدلا  ییحم  ام  هلسلس  ناگرزب  زا  یکی  هدایپ : حایس 

. بدا یب  ای  تسا ، لهاج  ای  هدننک  هیزنت  سپ  تسا ؛ دییقت  دیدحت و  نیع  تقیقح  لها  دزن  قح  هیزنت  نادب ،

: دیوگ یم  هک  نآ  ات 

رهاظم زا  يرهظم  تسا  دودحم  هچره  هک  نآ  يارب  تسا ؛ يدح  ره  هب  دودحم  قح 

ص571. هعیشلا ، هقیدح  ص686 ؛ ج8 ، تانجلا ، تاضور  ص282 ؛ ج2 ، هینامعنلا ، راونألا  ر.ك : - 1
ص45 47. تاذلارهوج ، - 2
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تسوا نطاب  مسا  زا  نطاب  يایشا  تسوا و  رهاظ  مسا  زا  رهاظ  يایشا  تسوا .

. تسا رهاظ  نیع  ّتیدحا  رابتعا  هب  رهظُم  و 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  ات 

(1). تسا هتخانش  ار  وا  دنک ، فیصوت  هجو  ود  ره  هب  ار  وا  دنک و  عمج  ار  هیبشت  هیزنت و  تفرعم  رد  هک  یسک 

: دناوخ ار  نیدلا  ییحم  راعشا  نیا  یصاخ  ياون  اب  هدایپ  حایس  سپس 

ًادِّیقم َتنُک  ِهیِزنَتلِاب  َتُلق  نإَف 

ًادِّدَُحم َتنُک  ِهِیبشَتلِاب  َتُلق  نإ  و 

ًادّدَْسم َتنُک  ِنیِرمَألِاب  َتُلق  نِإ  َو 

ًادیس (2) ِفِراعَملا  ِیف  ًامامِإ  َتنُک  َو 

: دیوگ یم  زین ،

(3). دنیب زیچ  همه  نیع  ار  قح  هکلب  دنیب ؛ زیچ  همه  رد  ار  قح  هک  تسا  یسک  فراع 

: دیوگ یم  رگید ، ياج  رد 

(4) ؛  اهنیع وه  ءایشألا و  رهظأ  نم  ناحبس 

. تسایشا نآ  نیع  شدوخ  دومن و  رهاظ  ار  ایشا  هک  یسک  نآ  تسا  هزنم 

: دیوگ یم  نینچمه ،

یلاعت قح  دناوخ ، وا  تدابع  هب  ار  مدرم  تخاس و  هلاسوگ  يرماس  نوچ  دتـسرپ . یم  ار  ادخ  تب ، ندیتسرپ  اب  دتـسرپ ، یم  تب  هک  یـسک 
(5). دوش هدیتسرپ  یتروص  ره  رد  تساوخ  یم  هک  نآ  يارب  دومنن ؛ زوریپ  ار  وا  درکن و  يرای  ار  نوراه 

ص110 111. ممهلادمم ، ر.ك : هیحون ؛ ( 3  ) صف ص68 69 ،  مکحلا ، صوصف  - 1
، يدش هیبشت  هب  لئاق  رگا  و  يدرک ؛ دیقم  ار  ادخ  يدـش ، ضحم  هیزنت  هب  لئاق  رگا  همجرت : هیحون . ( 3  ) صف ص70 ، مکحلا ، صوصف  - 2

. ییاقآ ماما و  فراعم ، رد  هتفای و  ار  قح  يدش ، ود  ره  هب  لئاق  رگا  و  يدرک ؛ دودحم  ار  وا 
. هینوراه ( 24  ) صف ص192 ، مکحلا ، صوصف  - 3
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ص51. هایحلا ، نیع  ص55 ؛ ج8 ، تانجلا ، تاضور  ص459 ؛ ج2 ، هیکم ، تاحوتف  - 4
. هینوراه ( 24  ) صف ص194 ، مکحلا ، صوصف  ر.ك : - 5
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: دیوگ یم  زین ،

يراسلا وهف  ّقحلا  ّدح  وه  ّالإ و  ءیش  ّدحی  امف  دودحم . ّلک  ّدحب  دودحم  وهف  اهدودح  تفلتخا  نإ  هدودحم و  ءایـشألا  ءایـشألا و  نیع  ّهنإ 
(1) ؛ ... تاعدبملا تاقولخملا و  یّمسم  یف 

يزیچ ره  هب  يّدح  ره  تسا و  يدودحم  ره  ّدح  هب  دودحم  ادخ  سپ  فلتخم . ياهّدح  هب  دندودحم  همه  ایشا  تسایـشا و  همه  نیع  ادخ 
تاقولخم قیاقح  رد  هک  تسوا  دوش . یم  دودحم  ّدح  نآ  هب  مه  ادخ  دروخب 

... . تسا يراج  تایعادبا  و 

ود هب  ماگنه ، نیا  رد  درک ، یم  رظن  وا  هب  هریخ  هریخ  داد و  یم  شوگ  هدایپ  حایس  نانخس  هب  مامت  هجوت  اب  دوب  یتدم  هک  اقآدمص ، یجاح 
، تاملک نیا  اب  تسا . ناشظفل  رد  طقف  اه  نآ  فالتخا  دنرادن و  یگزات  دنتسه و  مه  هیبش  نانخـس  نیا  اقآ ، بانج  تفگ : تسـشن و  وناز 

نیا لوگ  ام  هک  هن » رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب  . » تسین گنب  سرچ و  هاقناخ و  تضایر و  هب  يزاین  رگید  دش و  مولعم  بوخ  امـش  کلـسم 
فرحنم فیجارا  لیطابا و  نیا  اب  هدـش  رّونم  ناماما  راتفگ  هب  شلد  هدـید و  ار   � قداص ماما  هسردم  هک  یـسک  میروخ . یمن  ار  اه  فرح 

(2)! میدش راتفرگ  هنوگ  نیا  هک  هدش  زاب  قمحا  مادک  رب  ام  مشچ  زورما  مناد  یمن  دوش . یمن 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. دنهدب ياچ  دییامرفب  اقآ ، لیلخ  جاح  ناخ : نیسح  رتکد 

اقآ دمص  جاح  دش . هتشاذگ  یلعدمحم  جاح  لباقم  رد  ییابیز  نایلق  دمآ و  نایم  هب  ياچ  ینیس 

. هیدوه ( 10  ) صف ص111 ، مکحلا ، صوصف  - 1
يا هددعتم  تاعفد  تسا : هتفگ  هک  دـنک  یم  تیاکح  شتاحوتف  رد  یبرع  نیدـلا  ییحم  زا  ص286 ، ج2 ، هینامعنلا ، راونألا  باـتک  رد  - 2

ار قیدص  رکبابا  دسر ، یم  شرع  هب  هک  یماگنه  هک : هدرک  رکذ  اج  نامه  رد  و  هدوب . راب  ُهن  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدرک  ریس  نامسآ  هب 
... ، دشاب یم  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  تاجرد  زا  رتالاب  رکبابا  شدوخ و  هجرد  اذـل  دـید ، یم  ار  ناربمایپ  زا  یکی  ینامـسآ  ره  رد  دـید و  یم 

(. فلؤم )
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هزاجا تفگ : دز و  نآ  هب  رادریفص  کپ  دنچ  هدرک و  قاچ  ار  دوخ  قپچ  زین  هدایپ  حایس  دندش . راگیس  ندیـشک  لوغـشم  فوسلیف  ربژه  و 
. مناوخب یمور  يالم  گرزب  دشرم  زا  يراعشا  دیهدب 

یمور يالم  زا  يراعشا 

: درک ندناوخ  هب  عورش  یباذج  يادص  اب  هدایپ  حایس 

متساوسر قشاع  نم  ناقشاع  يا  ناقشاع  يا 

متسادیش هلاو  نم  دنز  یم  رب  رس  وچ  مقشع 

متساتکی هلاو  مه  متسادیش  قشاع و  مه 

متسالاب هن  ریز و  هن  متساجنآ  متساجنیا 

منم یطخیال  لصالا  منم و  یسرک  رد  شرع و  رد 

متساخرب نیا  زا  شیپ  نم  وگ  شرع  نالماح  اب 

نم دش ز  رّوصم  مدآ  نم ، دش ز  رّونم  ملاع 

متساضقلا یضاق  مه  ملضاف  مه  مملاع  مه 

یمه دزاس  نم  اوتف ز  یمه  دزان  نم  هب  یضاق 

متساهنیز هن  نیز و  هن  دهد  یم  قحان  هب  اوتف 

متساجرب متسادیپ  متساپرب  متساخرب 

متسانالوم ریم  نم  مَین  ناهنپ  مَین  ناهنپ 

ج

منم انعر  مه  خیش و  مه  منم  انرب  مه  ریپ و  مه 

متسامرخ مه  ریش و  مه  منم  ابیز  مه  تشز و  مه 

ممئاق هالص  یب  مه  ممئاد  هالص  اب  مه 
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متسانشآ ار  ماش  مه  متخانشب  ار  حبص  مه 

(1) منم يرُمق  منم  یطوط  منم  ابقُع  منم  ایند 

متسایرد نیا  توح  نم  منم ، یّنج  منم  یسنِا 

منم ایرد  رهوگ  مه  منم  ارحص  مه  هوک و  مه 

متسایوگ نابز  ردناک  نیب  قشع  ياه  هلعش  رد 

منم نابیتشک  حون  اب  منم  نایاپ  یب  يایرد 

متسایعش یسوم و  مه  منم  یسیع  منم  فسوی 

منم ناج  مه  ار  بوقعی  منم  نامرد  ار  بّویا 

متسایحی سنوی و  مه  منم  نامقل  تمکح  مه 

منم رمحا  هداب  مه  منم  ردیح  دمحا و  مه 

متساوقت هداب  ناز  منم  روشک  بحاص  مه 

منم مهرم  مه  شیر و  مه  منم  مد  نیا  منم  مد  نآ 

(2) متسارفا وا  درد  اب  منم  نامرد  مه  درد  مه 

مهد ناج  مه  ناتسناج  مه  مهدنامرف  ربنامرف و 

متسالعا ترضح  زا  ناج  مه ز  نم  نم و  زا  ناج 

: دیوگ یم  زین ،

دش ناهن  درب و  لد  دمآرب  راّیع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره 

(3) دش ناوج  ریپ و  هگ  دمآرب  رای  نآ  رگد  سابل  هب  مد  ره 

. رد نوچ  هخسن : - 1
ص42. قیاقحلا ، سمش  - 2

لقن ار  راعـشا  نیا  یمور  يـالم  زا  ص762  ج2 ، تاتـشلا ، عماج  رد   � یمق يازریم  لماک  ملاـع  هیقف  ص199 200 . قیاقحلا ، سمـش  - 3
(. فلؤم ، ) تسا هتفرگ  وا  رفک  رب  دهاش  هدرک و 
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یناعم صاوغ  تفر  ورف  لاصلص  تنیط  کت  هب  یهاگ 

دش ناهج  هب  سپ  ناز  دمآرب  راّخف  لِگهَک  کت  یهاگ ز 

یتشک هب  تفر  دوخ  قرغ ، اعد  هب  ار  ناهج  درک  دش و  حون  هگ 

دش نآ  زا  لُگ  شتآ  دمآرب ، ران  لد  هب  لیلخ و  تشگ  هگ 

ملاع رگنشور  یصیمق  داتسرف  رصم  زا  دش و  فسوی 

دش نایع  هدیدان  دمآرب  راونا  وچ  بوقعی  هدید  زا 

ینابش درک  یم  اضیب  دی  ردنا  هک  دوب  وا  مه  هک  اقح 

دش نایک  رخف  ناز  دمآرب  رام  تفص  رب  دش و  بوچرد 

جّرفت رحب  زا  ار  نیمز  يور  نیا  رب  دنچ  یمد  تشگ  یم 

دش نانک  حیبست  دمآرب  راّود  دبنگ  رب  دش و  یسیع 

ج

يدید هک  نرق  ره  تفر  یم  دمآ و  یم  هک  دوب  ومه  هلمجلاب 

دش ناهج  ياراد  دمآرب  راو  برع  لکش  نآ  تبقاع  ات 

ابیز ربلد  نآ  تقیقح  هک  خسانت  هب  دشاب  هچ  خوسنم 

دش نامز  لاّتق  دمآرب  راّرک  فک  رد  دش و  ریشمش 

ج

اهلب تروص  رد  قحلا » انأ   » تفگ یم  هک  دوب  وا  مه  هک  ین  ین 

دش نامگ  هب  نادان  دمآرب ، راد  نآ  رب  هک  نآ  دوبن  روصنم 

شدیوشم رکنم  دیوگن  تسا و  هتفگن  رفک  نخس  یمور 

دش نایخزود  زا  دمآرب  راکنا  هب  هک  سک  نآ  دوب  رفاک 
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ج

: دیوگ یم  زین ،

دییادخ دییادخ ، راکبلط  هک  نانآ 

(1) دییامش دییامش  تسین  بلط  هب  تجاح 

دییوج هچ  رهب  زا  مگ  دیدرکن  هک  يزیچ 

؟ دییاجک دییاجک ، تسین  امش  ریغ  سک 

زور ره  هب  دیدرگن  دینیشن و  هناخ  رد 

دییادخ هناخ  مه  هناخ و  امش  هک  اریز 

شرف یهگ  شرع و  یهگ  دیتافص  دیتاذ و 

دییانف اّربم ز  دییاقب و  نیع  رد 

دیباتک دیمالک و  دیفورح و  دیفرح و 

دییامش نالوسر  دینیما و  لیربج 

راعـشا هنوگ  نیا  زا  دیابن  رگید  میدینـش . ار  الم  تافرخزم  ام  ار ! ام  تسا  سب  تفگ : نشخ ، يادص  شوجرپ و  یلد  اب  یلع ، دمحم  جاح 
. ییامن يراج  نابز  رب 

لیطابا میـسانشب و  زین  ار  وا  ام  ات  دـنیوگب  زین  ار  یلو  هللا  تمعن  هاش  راعـشا  تاملک و  اـت  ینک  ربص  منک  یم  شهاوخ  ناـخ : نیـسح  رتکد 
: دومرف  � نینمؤملاریما هک  نانچ  ددرگ ؛ رت  نشور  ام  رب  قح  هلیسو ، نیا  هب  مینادب و  کین  ار  هیفوص 

لمع باتک  ناـمیپ  هب  و  دیـسانشب ؛ هدرک  كرت  ار  نآ  هک  ار  یـسک  هک  نآ  اـت  تخانـش ، دـیهاوخن  ار  دـشر  قح و  زگره  امـش  هک  دـینادب 
افو نادب  هتسکش و  ار  نآ  هک  ار  یسک  هک  نآ  ات  درک ، دیهاوخن 

ص188. قیاقحلا ، سمش  - 1

یمور يالم  زا  www.Ghaemiyeh.comيراعشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :

(1) ... . دیسانشب هدرک  ضارعا  نآ  زا  هک  ار  یسک  هک  نآ  ات  دز  دیهاوخن  گنچ  باتک  هب  و  دیسانشب ؛ هدرکن 

نآ وجه  یلو و  هللا  تمعن  هاش  زا  يراعشا 

. میامن لقن  امش  يارب  ار  یلو  هللا  تمعن  هاش  زا  هلمج  دنچ  نایاقآ ، هزاجا  اب  هدایپ : حایس 

. دنا هتفگ  هچ  ناشیا  مینیبب  ات  دییامرفب  ناخ : نیسح  رتکد 

: دیوگ یم  وا  هدایپ ؛ حایس 

دیامن هدهاشم  تانکمم  نایعا  يایارم  رد  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  دحوم  برشم 

ياقب هللا و  یلا  ریـس  تیاهن  انف  انف و  تیادـب  تسا و  هدومحم  تبیغ  تیاـهن  نیا  و  دـنیب ؛ دوخ  لاـح  رب  مدـع  رد  نکی  مل  نأـک  ار  ناـیعا  و 
. هللا یف  ریس  تیادب 

ین تیاهن  دراد و  ادتبا 

ین تیاغ  وچ  دوب  نوچ  شتیاغ 

مودعم یقاب  دنیب و  یکی  دوجوم 

مولعم (2) یقاب  یتراشا و  میدرک 

: دیوگ یم  زین ،

. رهاظملا بسحب  اَّلإ  هل  هفص  هل و ال  تعن  هل و ال  مسا  ال 

رامش یب  رهاظم  تسا و  دوجو  کی 

رامش یم  رهاظم  رد  ار  یکی  نآ 

: دیوگ یم  هک  نآ  ات 

ًارهاظ هقلخ  یف  ادب  ّمث 

براشلاو (3)؛ لکآلا  هروص  یف 

. دش نایامن  براش  لکآ و  تروص  رد  اراکشآ  دنوادخ ، سپس 
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ص227، لوقعلا ، فحت  تسا . هدوـمرف  ناـیب  یتـیاور  رد  مه   � یبتجم ترـضح  ار  نومـضم  نیمه  ح586 . ص390 ، ج8 ،  یفاـکلا ، - 1
(. فلؤم )

. یلو هللا  تمعن  هاش  تافشاکم  هلاسر  ص28 ، ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  - 2

. یلو هللا  تمعن  هاش  بتارم  هلاسر  ص31 32 ، ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  - 3
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: دیوگ یم  هک  تسا  یلو  هللا  تمعن  هاش  راعشا  زا  زین ،

تسا حور  يا  هبترم  رد  تسا ، مسج  يا  هبترم  رد 

ناناج يا  هبترم  رد  تسا ، ناج  يا  هبترم  رد 

هداب يا  هبترم  رد  تسا ، ماج  يا  هبترم  رد 

نادنر يا  هبترم  رد  یقاس ، يا  هبترم  رد 

شیورد يا  هبترم  رد  تسا ، هاش  يا  هبترم  رد 

ناطلس يا  هبترم  رد  هدنب ، يا  هبترم  رد 

یسوم يا  هبترم  رد  نوعرف ، يا  هبترم  رد 

نامیا يا  هبترم  رد  تسا ، رفک  يا  هبترم  رد 

تسمرس يا  هبترم  رد  رومخم ، يا  هبترم  رد 

ناداش يا  هبترم  رد  نیگمغ ، يا  هبترم  رد 

لیجنا يا  هبترم  رد  تاروت ، يا  هبترم  رد 

نآرق يا  هبترم  رد  تسا ، فحص  يا  هبترم  رد 

فسوی يا  هبترم  رد  بوقعی ، يا  هبترم  رد 

ناعنک يا  هبترم  رد  تسا ، رصم  يا  هبترم  رد 

هزوک يا  هبترم  رد  تسا ، بآ  يا  هبترم  رد 

ناّمع يا  هبترم  رد  هرطق ، يا  هبترم  رد 

تسا سفن  يا  هبترم  رد  تسا ، لقع  يا  هبترم  رد 

ناسنا يا  هبترم  رد  ناویح ، يا  هبترم  ردجج 

ّتنج يا  هبترم  رد  خزود ، يا  هبترم  رد 
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ناتُسب يا  هبترم  رد  نادنز ، يا  هبترم  رد 

سی يا  هبترم  رد  هط ، يا  هبترم  رد 

ناحبس يا  هبترم  رد  مح ، يا  هبترم  رد 

همشچ يا  هبترم  رد  ایرد ، يا  هبترم  رد 

ناراب يا  هبترم  رد  تسا ، يوج  يا  هبترم  رد 

میدرک نایب  وت  اب  ام  قوذ ، زا  اه  هبترم  نیا 

ناوخرب ام  هتفگ  نیا  یهاوخ ، یمه  قوذ  رگ 

ججج

ینآ مه  ینیا و  مه  یناج ، مه  یمسج و  مه 

ناد یم  وکن  قلخ  اب  هدنب ، مه  دیس و  مهج 

شرعاشم هدادـن و  تسد  زا  ار  شروعـش  هک  یمدآ  اریز  تسا ؛ هدوبن  يداع  هللا  تمعن  هاش  لاح  هک  تسا  نیا  نم  هدـیقع  اقآ : دمـص  جاح 
: درک ندناوخ  هب  عورش  یجاح  دعب ، میوگ . یم  رعش  وا  زا  رتهب  نم  دیوگ . یمن  هدوهیب  چوپ و  روط  نیا  دشاب  هدشن  لتخم 

هزوم يا  هبترم  رد  تسا ، اپ  يا  هبترم  رد 

هزوبرخ هریش و  مه  ار ، وا  نادب  هزوک  مه 

(1). دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

يرعـش دنچ  مه  نم  ات  دیهد  شوگ  هقیقد  دـنچ  منک  یم  شهاوخ  دوبن !؟ روج  نیمه  هاش  راعـشا  رگم  دـیدنخ !؟ یم  ارچ  اقآ : دمـص  جاح 
: تسا نید  ترورض  نآرق و  فالخرب  نآ  مامت  هک  دوش  حضاو  ات  مناوخب  نآ  دساف  ياهدمایپ  نایب  يارب 

ص774. ج2 ، تاتشلا ، عماج  ص456 ؛ ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  - 1
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قوزرم يا  هبترم  رد  قزار ، يا  هبترم  رد 

ناّید يا  هبترم  رد  نویدم ، يا  هبترم  رد 

لومحم يا  هبترم  رد  لماح ، يا  هبترم  رد 

ناخ مه  يا  هبترم  رد  تسا ، دزد  يا  هبترم  رد 

عوفدم يا  هبترم  رد  عفاد ، يا  هبترم  رد 

ناّنم يا  هبترم  رد  موکحم ، يا  هبترم  رد 

روفغم يا  هبترم  رد  رفاغ ، يا  هبترم  رد 

نادلگ يا  هبترم  رد  بولغم ، يا  هبترم  رد 

یطاو يا  هبترم  رد  یکاش ، يا  هبترم  رد 

نادنخ يا  هبترم  رد  ءوطوم ، يا  هبترم  رد 

عونمم يا  هبترم  رد  قراس ، يا  هبترم  رد 

ناکما يا  هبترم  رد  كولمم ، يا  هبترم  رد 

ّرطضم يا  هبترم  رد  یناف ، يا  هبترم  رد 

ناتسپ يا  هبترم  رد  روهقم ، يا  هبترم  ردج 

ج

یضرم يا  هبترم  رد  بوسحم ، يا  هبترم  رد 

ناطیش يا  هبترم  رد  نیگمغ ، يا  هبترم  ردج 

نج يا  هبترم  رد  مدآ ، يا  هبترم  رد 

ناویح يا  هبترم  رد  قمحا ، يا  هبترم  رد 

خیش يا  هبترم  رد  لفط ، يا  هبترم  رد 
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نادوس يا  هبترم  رد  لهاج ، يا  هبترم  رد 

یم هولج  فلتخم  راوطا  هب  هک  تسوا  دوخ  هکلب  تسا ، يراج  ادـخ  رب  قولخم  تالاح  تافـص و  مامت  هک  تسا  نآ  ناـنیا  هدـیقع  همزـال 
هزنم و قلاخ  هک  نآ  تسا و  قولخم  اـب  قلاـخ  تنیاـبم  ساـسا  رب  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  هک  نآرق  فـالخرب  تسوا ؛ لـعف  لاـعفا  ماـمت  دـنک و 

تسا قولخم  دوش  كاردا  ساوح  هب  هچره  دوش . كاردا  نطاب  رهاظ و  ساوح  هب  هک  نیا  زا  تساّربم 

راـفک و دـنوادخ  تسادـخ و  نمـشد  رفاـک  یلو  تسادـخ ؛ بوبحم  نمؤم  رفاـک . نمؤم و  بیط ، ثیبـخ و  تسا : مسق  دـنچ  رب  قولخم  و 
. تسا هدرک  تنعل  هدومرف و  بضغ  ار  نیکرشم 

ًاُّولُع َنُولوُقَی  اَّمَع  َیلاَـعَتَو  ُهَناَْـحبُس  تسوا � لـعف  زین  قیـالخ  لاـمعا  همه  دـنقح و  دوجو  راوطا  تاـّیلجت و  تادوـجوم  ماـمت  هیفوـص ، دزن 
(�.(1 ًارِیبَک

حیحص فیرش  مالک  نیا  هیفوص ، دزن  یلو  ناکرـشم . راتفگ  زا  هدومرف  اربم  هزنم و  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  شدیجم  مالک  رد  ار  دوخ  دنوادخ 
رد نیا  دـیامرف . سیدـقت  هیزنت و  دوخ  راتفگ  زا  ار  دوخ  دوش  یمن  تسا و  همه  نیع  وا  دوخ  تسوا و  راتفگ  اـهراتفگ  ماـمت  نوچ  تسین ؛
نآ زا  ناـماما �  ربمغیپ و  نینچمه ، تسا ؛ رازیب  نآ  زا  ادـخ  تسین و  ادـخ  راـتفگ  ناکرـشم  راـتفگ  دـناد  یم  یلقاـع  ره  هک  تسا  یلاـح 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دنرازیب .

. دنیوگ یم  نارگمتس )  ) هک تسا  نآ  زا  رت  گرزب  هزنم و  رایسب  دنوادخ  هیآ 43 : (، 17  ) ءارسإلا - 1
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(1) ؛  � َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  ّیِنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  �

. دینک یم  هچنآ  زا  مرازیب  نم  وگب : دندرک ، ینامرفان  رگا  ینعی :

. دنیوج یمن  يرازیب  ادخ  لاعفا  زا   � ناماما ربمغیپ و  هک  تسا  حضاو  و 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  زین ،

2) �)؛ َنیِصَلْخُْملا هللا  َداَبِع  ّاَلِإ  َنوُفِصَی *  اَّمَع  هللا  َناَْحبُس  �

. شصالخا اب  ناگدنب  زج  دننک  یم  شفصو  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

: دیامرف یم  نینچمه ،

(3) ؛  � َنوُفِصَی اّمَع  ِهَّزِْعلا  َِّبر  َّکِبَر  َناَْحبُس  �

. دننک یم  شفصو  هچنآ  زا  تزع ، ِراگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و 

. هدنامن یقاب  يزیچ  بورغ  هب  تسا و  رهظزادعب  تفه  تعاس  کیدزن  تفگ : دومن و  تعاس  هب  یهاگن  ناخ  نیسح  رتکد  ماگنه ، نیا  رد 
. دوش نیعم  رگید  یتقو  تسا  بوخ  دوش . یم  بش  میسرب ، رهش  هب  ات 

حبص دنشاب و  هتشاد  فیرـشت  اجنیا  زین  ار  بش  نایاقآ  تسا  بوخ  دیامنب . ییاهدمآ  شیپ  تسا  نکمم  ادرف  رتکد ، ياقآ  اقآ : لیلخ  جاح 
. میورب رهش  هب  قافتا ، هب  دوز ،

. دنیامرف یم  هچ  اقآ  بانج  دینیبب  میقفاوم . ام  یلع : دمحم  جاح  اقآدمص و  جاح 

. متسه قفاوم  قیفر  نم  مرگ ! ناتمد  هدایپ : حایس 

نایلق ياچ و  دندومن . لیم  راهظا  نایلق  راگیس و  ياچ و  هب  همه  دش و  ندنام  هب  انب 

. دش لوغشم  تشادرب و  دوخ  رانک  زا  ار  دوخ  قپچ  زین  هدایپ  حایس  دش و  سلجم  دراو  راگیس  و 

هیآ 216. (، 26  ) ءارعشلا - 1
تایآ 159 160. (، 37  ) تافاصلا - 2

هیآ 180. (، 37  ) تافاصلا - 3
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. دش مرگ  ّتیمیمص  تّدوم و  اب  سلجم  دومن و  یم  یحازم  سک  ره 

. میوش تبحص  لوغشم  دعب  میناوخب و  ار  اشع  برغم و  زامن  لوا  تسا  بوخ  ناخ : نیسح  رتکد 

! دنشاب هتشاد  عنام  ندناوخ  زامن  زا  اه  یضعب  دیاش  رتکد ، ياقآ  اقآ : دمص  جاح 

. دش رهاظ  همه  زا  یمرگ  هدنخ  تفرگ و  سلجم 

. دنشاب هتشاد  عنام  دیاش  متفگ  دندناوخن ، رصع  رهظ و  زامن  اقآ  ترضح  نوچ  مدرکن . یخوش  اقآ : دمص  جاح 

هداجس سپ  دنتفرگ . وضو  دنتـساخرب و  اج  زا  نایاقآ  دش و  ناذا  لوغـشم  یباذج  يادص  اب  درک و  تکرح  اقآ  لیلخ  جاح  ماگنه ، نیا  رد 
رارق دوخ  ياـج  هب  کـی  ره  هدرک  مّظنم  ّبترم و  ار  سلجم  زاـمن ، بیقعت  زا  دـعب  دـندناوخ و  ار  دوخ  زاـمن  مادـکره  دـش و  هتخادـنا  اـه 

. دندش رتکد  ياقآ  تانایب  رظتنم  دنتفرگ و 

دوجو تدحو  رد  هیرظن  يزاریش و  نیدلاردص 

نیا نوـچ  دـینک ؛ رود  دوـخ  زا  ار  تجاـجل  تینابـصع و  دـیهدن و  تسد  زا  ار  فاـصنا  هک  مراد  اعدتـسا  ناـیاقآ  زا  ناـخ : نیـسح  رتـکد 
. دناسر یم  شتآ  هب  ار  کلاس  هار  تاساسحا 

: دیوگ یم  هک  تسا  نیهلأتملاردص  ناملسم  هفسالف  زا  یکی 

(1) ؛  ءایشألا ّلک  هتدحوب  وهف  هوجولا  عیمج  نم  هقیقحلا  طیسب  ّلک 

. تسایشا همه  نیع  شتطاسب  تدحو و  اب  دشاب  طیسب  تاهج  مامت  زا  شتقیقح  هک  يزیچ  ره 

. تسا هتسناد  یلاعت  يادخ  رد  رصحنم  تسا  طیسب  تاهج  مامت  زا  هک  ار  يزیچ  ناشیا  سپس 

: تسا هتفگ  رگید ، ياج  رد  ومه ،

ضاّیف هتاذب  هتاذ  ًادحاو  ًالصأ  تادوجوملا  عیمجل  ّنأ  رهظ  هدحاو ، هقیقح  یلإ  تالولعملا  للعلا و  نم  تادوجوملا  هلـسلس  یهانت  تبث  اذإ 
، تادوجوملل

ص47. هیبوبرلا ، دهاوش  - 1
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وه و  هتوعنو . هؤامسأ  هریغ  تاذلا و  وهو  هنوؤش . یقابلاو  هقیقحلا  وهف  ضرألاو . تاوامسلل  رّونم  هرون  عوطـسبو  قئاقحلل ، قّقحم  هتقیقحبو 
(1) ؛ ... هعورفو هراوطأ  هاوسامو  لصألا 

ار تادوجوم  همه  هک  دوش  یم  نشور  دوش ، یهتنم  دـیاب  دـحاو  تقیقح  هب  اـه  لولعم  لـلع و  هتـسویپ  مه  هب  هریجنز  هک  دـش  تباـث  یتقو 
تسوا قیاقح  همه  تقیقح  همشچرس  تسا و  هدیشوج  وا  تاذ  زا  طقف  تادوجوم  همه  هک  تسه ، دحاو  یلصا 

. تسا هدومن  نشور  ار  نیمز  اه و  نامسآ  شرون  شبات  و 

هخاش اوسام  همه  تسوا و  لصا  و  دنیوا ؛ فاصوا  یماسا و  نارگید  تسوا و  طقف  تاذ  و  دـنیوا ؛ نوئـش  هّیقب  تسوا و  طقف  تقیقح  سپ 
... . دنیوا تالوحت  راوطا و  اه و 

: دیوگ یم  زین ،

(2) ؛  هتافص رهاظمو  هئامسأ  روص  یه  یّتلا  هلاعفأ  هتافصو و  هتاذ  ّالإ  دوجولا  یف  سیل 

. درادن دوجو  رگید  زیچ  تسوا ، تافص  رهاظم  وا و  یماسا  روص  هک  وا ، لاعفا  تافص و  تاذ و  زج  دوجو ، راد  رد 

: دیوگ یم  زین ،

هّیدوجوملا یف  هقیقحلا  لصألا و  وهف  هفرـصو . ... دوجولا  هقیقح  نیع  هدوجو  ّنأ  ءیـش ، ّلک  دوجو  یلاعت  هدوجو  ّنأ  یلع  کـهّبنی  اّـممو 
(3) ؛ ... هتاعملو هلالضأ  هادعامو  رونلا  وهو  هتایلجتو . هؤامسأ  هادعام  تاذلا و  وهو  هتاّیثیحو . هنوؤش  هاوسامو 

همه دوجو  یلاعت  يادخ  دوجو  هک  نیا  رب  دنک  یم  هاگآ  ار  وت  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 

ص50. هیبوبرلا ، دهاوش  - 1
ص24. تایآلارارسا ، - 2
ص37. تایآلارارسا ، - 3
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تسوا و ندوب ، دوجوم  رد  تقیقح ، لـصا و  تسا . ... دوجو  فرِـص  دوجو و  تقیقح  نیع  یلاـعت  يادـخ  دوجو  هک  تسا  نیا  تسایـشا 
تسوا طقف  رون  دنیوا . تایلجت  یماسا و  همه  نارگید  تسوا و  طقف  تاذ  دنیوا . تایثیح  نوئش و  همه  اوسام 

... . دنیوا ياه  شبات  اه و  هیاس  همه  وا  ریغ  و 

: دیوگ یم  رگید ، ياج  رد 

نم وهف  لعافل ، لوعجمو  رودـقم  وه  ام  ّلکف  هتّینادرفو ، هتّینادـحو  لامک  عم  هریثأتب  هعقاو  یلاعت  هنع  هرداص  هقیقحلاـب  اـهّلک  لاـعفألا ] ّنإ  ]
نم ٌهجوو  ّقحلا  نوؤش  نم  ٌنأش  هدوجو  ثیح  نم  نکمم  ّلک  دوجو  ّنأ  اـمک  یلاـعت ، ّقحلا  نع  رداـص  لـعافلا  کـلذ  نع  هرودـص  ثیح 

(1) ؛ ... ههوجو

تساه لعف  همه  رودص  أشنم  دوخ ، تینادرف  تینادحو و  لامک  اب  لاعتم ، دنوادخ 

یم رـس  وا  زا  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، یم  عقاو  لعاف  لعج  دروم  رودقم و  هک  یلعف  ره  سپ  دنوش . یم  عقاو  وا  يراذـگرثا  هب  لاعفا  همه  و 
. تسا لاعتم  قح  هوجو  زا  یهجو  نوئش و  زا  ینأش  ینکمم  ره  دوجو  هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  رداص  یلاعت  يادخ  زا  تقیقح  رد  دنز ،

: تسا هتفگ  رگید ، ياج  رد 

(2) ؛  لطابلا نع  ّقحلا  ّزیمتو  تانّیعتلا  لاوزو  قئاقحلاروهظو  بجحلا  عافتراب  لصحت  اّمنإ  هرخآلا  ّنإ  ّکش  ال 

یم لصاح  لطاب  زا  قح  روهظ  تانیعت و  نتفر  نیب  زا  قیاقح و  ندـش  نشور  اه و  هدرپ  نتفر  رانک  اب  ترخآ  هک  تسین  يا  ههبـش  کش و 
. دوش

دودح گنر  ندش  فرطرب  تسا و  تادوجوم  يدوجو  تانّیعت  لاوز  ناشیا  دارم  هتبلا ،

ص51. تایآلارارسا ، - 1
ص19. ج7 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  ص139 ؛ هعقاو ، هروس  ریسفت  - 2
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: دیوگ یم  يولوم  هک  نانچ  قلطم ؛ دوجو  راسخر  زا  تسا  لطاب  هک  يدوجو  دویق  و 

دش گنر  ریسا  یگنر  یب  هک  نوچ 

دش گنج  رد  یئیسوم  اب  یئیسوم 

یتشاد ناک  یسر  یگنر  یب  هب  نوچ 

یتشآ (1) دنراد  نوعرف  یسوم و 

: دیوگ یم  زین ،

یم صلاخ  كرش  هنوگره  زا  دسر و  یم  تدحو  ماقم  هب  درک ، لماک  ار  ماقم  ود  نآ  دیسر و  اضر  لکوت و  ماقم  هب  هک  هاگ  نآ  فراع ] ]
زاین لکوت ، رد  اریز  تسا ؛ رکش  ماقم  دننام  مه  لکوت  ماقم  دراد و  دوجو  ناهنپ  یکرش  تدایز ، بلط  رطاخ  هب  رکـش ، ماقم  رد  اریز  دوش ؛
دوخ شلیکو  هب  دوخ  رما  ندناسر  رد  هدننک  لکوت  دوش و  یم  لکوت  وا  رب  هک  یسک  يرگید  دنک و  یم  لکوت  یکی  هک  تسا  صخش  هب 

زا ریغ  یـضار  صخـش  دوجو  اریز  تسین ؛ كرـش  زا  یلاخ  یلو  تسا ، یهلا  مظعا  باب  هک  نیا  اب  اضر ، ماقم  و  دزادـنا . یم  تمحز  هب  ار 
. دنک كرت  ار  نآ  دوخ  رایتخا  هب  دناوت  یم  وا  اما  تسا ، هتفرگ  رارق  وا  تیاضر  دروم  هک  تسا  یصخش  دوجو 

هب دور ، الاب  مه  تاجرد  نیا  زا  رگا  و  تسا . هدیـسرن  دنا  هدیـسر  دیحوت  هجرد  هب  هک  یـصاخشا  تاماقم  هب  هبترم ، نیا  رد  فراع ،]  ] سپ
تشگزاب تسادخ و  يوس  هب  تیاهن  هک  اریز  تسا ؛ هقلطم  تدحو  لها  هاگلزنم  هک  دسر  یم  تیریغ  راثآ  همه  وحم  ضحم و  يانف  ماقم 

(2). تسوا يوس  هب  همه 

: دیوگ یم  رافسا  رد  و 

زا همه  یعون ، تروـص  سفن و  لـقع و  زا  ّمعا  تادوـجوم  همه  یلاـعتم ، یهلا  تمکح  لـها  تقیقح و  لـها  دزن  هک  نیا  نخـس  هصـالخ 
تایهام هک  ار  راتفگ  نیا  تفرگ ، ندـیبات  قح  رون  هک  هاگ  نآ  و  تسا . یهلا  یمّویق  دوجو  تاـّیلجت  زا  یقیقح و  رون  ياـه  شباـت  بتارم 

ماهوا هک  نانچ  تسه  ناشتاذ  ّدح  رد  يدوجو و  ار  تانکمم 

تایبا 2468 2469. ص115 ، لّوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 1
ص92. ج7 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  ص115 ؛ هعقاو ، هروس  ریسفت  - 2
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(1) ... . درب نیب  زا  هدیسر  نآ  هب  نابوجحم 

هّیـصخش هدـحاو  هقیقح  یف  ًارـصحنم  دوـجولاو  دوـجوملا  نوـک  نـم  میقتـسم  طارـص  یلإ  یـشرعلا  ّرینلا  ناـهربلاب  ّیبر  ینادـه  کلذـکف 
ریغ ّهنأ  دوجولا  ملاـع  یف  یئارتـی  اـمّلکو  راـّید . هریغ  دوـجولاراد  یف  سیلو  نیعلا  یف  هل  یناـث  ـالو  هّیقیقحلا  هّیدوـجوملا  یف  هل  کیرـشال 

(2) ... . هتاذ نیع  هقیقحلا  یف  یه  یتلا  هتافص  تاّیلجتو  هتاذ  تاروهظ  نم  وه  اّمنإف  دوبعملا ، بجاولا 

(3). نوقّقحملا ءایلوألاو  نّویهلإ  ءافرعلا  هیلإ  تبهذ  ام  هیاکح  اذهف  ّیقیقح  دوجو  هل  ام  مهّوتم  ملاعلاف  کل ، هترکذ  ام  یلع  رمألا  ناک  اذإو 

: تسا نیا  یبرع  تمسق  همجرت 

يدمرس يدوبان  هب  هک  درک  قفوم  ارم  شتمحر  لضف و  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  ]

متیادـه میقتـسم  طارـص  هب  یـشرع ، نشور  ناهرب  اب  روط ، نیمه  مدرک ] ادـیپ  عالطا  هنکمم  نایعا  تانکمم و  تایهام  یلزا  ندوب  لطاب  و 
اهنت دوجو  دوجوم و  هک  درک 

، دوجو راد  رد  دشابن و  یمود  دوجو  ملاع ، رد  ار  وا  درادـن و  یقیقح  ّتیدوجوم  رد  یکیرـش  چـیه  تسا و  یـصخش  تقیقح  کی  اهنت  و 
هک تسوا  تافـص  تاّیلجت  تاذ و  تاروهظ  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  دوبعم  بجاو  دوجو  زا  ریغ  دوجو  ملاع  رد  هچنآ  تسین . یـسک  وا  ریغ 

... . دنیوا تاذ  نیع  تقیقح  رد 

تسا یمهو  يرما  ملاع  سپ  مدرک ، رکذ  تیارب  هک  تسا  نامه  رما  تقیقح  یتقو 

یهلا يافرع  رظن  داقتعا و  تیاکح  متفگ  هک  نیا   (4). تسین یقیقح  يدوجو  ار  نآ  و 

. تسایلوا ناققحم  و 

لصف 25. ص291 ، ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 1

لصف 25. ص292 ، ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 2

لصف 25. ص294 ، ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 3
(. فلؤم ، ) دیایب يدوز  هب  هکلب  تسا ، میدق  نایسراپ  هدیقع  لایخ ، ای  تسا  مهو  تانئاک  مامت  هک  نآ  ملاع و  ندوب  موهوم  هدیقع  - 4
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: دیوگ یم  باتک  نامه  رد  يو 

هنوؤشو هراوطأو  دوجولا  وه  دوجوملا  لب  هّیمدـع ... رومأ  هّیناکمإلا  تایهملا  ّنأ  نم  دوهـشلاو  فشکلا  لهأ  هیلع  قفّتا  ام  هقیقح  فشکناف 
: ًارعش لیق  امک  اهراوطأب ؛ هرّوطتو  دوجولا  بتارمب  لقعلا  یف  اهقّلعت  هطساوب  ضرعلاب  یه  اّمنإ  اهتّیدوجوم  تایهملاو  هؤاحنأو 

تسا يراس  شیوخ  لامک  ردنا  دوجو 

تسا يرابتعا  روما  اهنّیعت 

تانکمملا هّیمدع  دـعب  هّیلج  تاحیرـصت  لب  هحـضاو  تاراشإ  نیقّقحملا  مالک  یفو  ًادـبأو . ... ًالزأ  اهتّیمدـع  یلع  هیقاب  تانکمملا  قئاقحف 
(1) ؛  ًادبأو ًالزأ 

هکلب دنا ... یمدـع  يروما  یناکما  تایهام  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  قافتا  نآ  رب  دوهـش  فشک و  لها  هچنآ  تقیقح  هک  دـش  نشور  سپ 
ناشقّلعت هطساو  هب  اه  نآ  همه  تسا و  یـضَرَع  تایهام  دوجو  تسوا و  تاهج  نوئـش و  تالوحت و  و  بجاو ]  ] دوجو نامه  طقف  دوجوم 

... . دنا هتفگ  رعش  رد  هک  روط  نامه  دنوش ؛ یم  دوجوم  شتالوحت  هب  وا  لّوحت  دوجو و  بتارم  هب  لقع ، رد 

... . تسا یقاب  ناشندوب  یمدع  رد  دبا  ات  لزا  زا  نکمم  روما  قیاقح  سپ 

(2). دراد دوجو  دبا  ات  لزا  زا  نکمم  روما  ندوب  یمدع  هب  راکشآ  یتاحیرصت  هکلب  نشور  ییاه  هراشا  نیققحم ، مالک  رد  و 

ص87. زار ، نشلگ  رد  لوقنم  رعش  لصف 30 .)  ) ص341 342 ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 1
دیامن یم  لقن  هولؤل  بحاـص  زا  هرامش 356 ]  ] ص120 122 ج4 ، تانجلا ، تاضور  باتک  رد  يراسناوخ  رقاـب  دـمحم  ازریم  موحرم  - 2
ِیفوص ِفوسلیف  ِمیکح  وا  اردـصالم ، هب  روهـشم  تسا  نیدـلا  ردـص  میهاربا  نب  دـمحم  وا  هک  نیدـلا  ردـص  یلوم  اـما  و  تسا : هتفگ  هک 

هب ار  مالعا  ءاهقف  زا  یعمج  ياوتف  تسا  هدرک  لقن  و  تفر . جح  يوس  هب  يرجه  لاس 1050  رد  و  تفای . تافو  هرصب  رد  هک  دوب ، ضحم 
ًاردق و هلیلج  هریثک  یفاکلا  حورش  هک : نیا  هب  یفاک  لوصا  رب  اردصالم  حرش  فصو  رد  هدرک  رکذ  هک  یـسک  تسا  ناشیا  زا  هک  شرفک 
، لئاسولا كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  همالع  موحرم   �� ص240 242 .) ج4 ، تانجلا ، تاضور  همجرت  . ) ًاردـص رفکلاب  هحرـش  نَم  لوا 

اردصالم هب  روهـشم  يزاریـش  میهاربا  نب  دمحم  لضاف ، ِهلأتم  میکح  ام  متفه  خیـش  دسیون : یم  دوخ  خـیاشم  رکذ  رد  ص239 240  ج2 ،
هک هدـنام  یقاب  وا  زا  يروهـشم  ياه  باـتک  تسا . هدومن  ناوارف  يراـشفاپ  هّیفوص  ياـعدا  جـیورت  یمکح و  بلاـطم  قیقحت  رد  وا  تسا .

لیهجت ار  اه  نآ  هدرک و  ییوگدـب  نید  نیلماح  اهقف و  زا  دایز  دراوم  رد  شیاه  باتک  رد  يو  دـنا . هتخادرپ  اه  نآ  شزومآ  هب  شناـعبات 
یفاصوا هب  ار  وا  هدرک و  يدایز  شیاتـس  حدـم و  تاحوتف  بحاص  یبرع  نبا  زا  سکع ، رب  .و  تسا هتـسناد  نوریب  اـملع  هورگ  زا  هدومن و 

وا زا  رت  یبصان  اه ، نآ  نیبصان  هّماع و  ياملع  نایم  رد  هک  نیا  اب  تسا ؛ هدرک  فصو  تسا ، خسار  نادمشناد  زا  یکدنا  هتـسیاش  طقف  هک 
، دنتـشاد يرهاظ  تفالخ  تموکح و  اه  نآ  زا  یـضعب  دـیوگ : یم  باطقا  تـالاح  رکذ  رد  هک  تسین  نیدـلا  ییحم  رگم  دوش . یمن  ادـیپ 

نبرمع دیزی و  نب  هیواعم  نسح و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دننام  دنا ؛ هدش  زئاح  ار  ینطاب  تفالخ  ماقم ، تاهج  زا  هک  روط  نامه 
یـسک هدوب  ینطاب  يرهاظ و  تفالخ  زئاح  هک  دروآ  یم  رامـش  هب  یباطقا  زا  ار  وا  نیدـلا  ییحم  هک  لکوتم  نیا  و  لـکوتم .؟ زیزعلادـبع و 
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هاگراب داد  روتـسد  لاـس 236  رد  وا  هک  هدرک  حیرـصت  ص347  افلخلا ، خـیرات  باتک  رد  تسا  نابـصعتم  زا  هک  نیا  اـب  یطویـس  هک  هدوب 
تشاد و زاب  شفیرـش  ربق  ترایز  زا  ار  مدرم  درک و  لیدبت  يزرواشک  نیمز  هب  ار  نآ  دننک و  مدـهنم  ار  نآ  فارطا  ياه  هناخ  � و  نیسح
رد زین ، تسا . هعیـش  زا  اه  یهارمگ  لصا  هک  هدرک  حیرـصت  شتاحوتف  رد  نیدلا  ییحم  دروآرد ... نابایب  تروص  هب  دومن و  بارخ  ار  نآ 

تـضایر راثآ  زا  دـنا و  لوغـشم  تضایر  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  نویبجر  هتفگ : ص418  ج1 ، رایخألا ، هرماسم  راربألا و  هرـضاحم  باـتک 
ج2، تاحوتفلا ، رد  اما  دشاب و  یم  بالکلا » روص  یف  مهارأ   » ردـصم رد  . ] دـننیب یم  كوخ  تروص  هب  ار  اه  یـضفار  هک  تسا  نیا  نانآ 

هدرک حیرصت  باطخ  نبرمع  تمصع  هب  ص327  ج3 ، تاحوتف ، رد  زین ، ققحم .])  ) تسا هدرک  لـقن  ریزنخ  تروص  هب  نویبجرلا )  ) ص8
دوش یم  هنوگچ  اه ، نیا  دوجو  اب  تسا . ... هّماـع  ياـه  یبصاـن  زا  وا  هک  دراد  تلـالد  تحارـص  هب  هک  لـیبق  نیا  زا  رگید  يروما  تسا و 

لوصأ حرـش  هفیناـصت  نمو  دـنک »؟ فیـصوت  لوقلا ، یف  فزاـجیال  نمو  هّللاـب ، فراـعلا  قـقحملا  : » دـننام یفاـصوا  هب  ار  وا  یماـما  هعیش 
هنم تانجلا ] تاضور   ] هیفو اهفعضتسا ... نم  هرقحتساو  اهبوصتسا ، نم  هنـسحتساف  هبلاطمو ، هلوصأو  هدئاقع  هقاذم و  یلع  هحرـش  یفاکلا ،

ره  �� هیلع . هللا  همحر  يرون  همالع  مالک  یهتنإ  دحأ . هقحلی  ملو  دحأ ، هلثم  یلإ  هقبسی  مل  مهو  هنم  دیحوتلا  باتک  یف  لب  هبیجع ، ماهوأ 
هرقبلا هروس  زا  هیآ 7  ریسفت  هب  هژیو  هب  دنک  هعجارم  يو  ریسفت  تایآلارارـسا و  رافـسا و  باتک  هب  هاگ  نآ  دریگ و  رون  نآرق  وترپ  زا  سک 

سپ دـهد . یم  رارق  قیدـصت  دروم  وا  قح  رد  ار   � يرون همـالع  هدومرف  دسانـش و  یم  ار  وا  یهارمگ  فارحنا و   � مِِهبُوُلق یلَع  ُهللا  َمَتَخ  �
هرهب یب   � همئا موـلع  راوـنا  زا  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  لـیامت  وا  هب  یـسک  تسا  نشور  دوـش و  يرود  شیاـه  باـتک  وا و  زا  تسا  مزـال 

(. فلؤم ( !؟ دشاب
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یتیعقاو دوجو  ریغ  دوجو ، راد  رد  هک  تسا  هیفوص  ياه  فرح  نامه  هجیتن  رد  اه  نیا  تفگ : نانخـس  نیا  لقن  زا  دـعب  ناخ  نیـسح  رتکد 
يرتسبش هک  نانچ  دنا ؛ يرابتعا  يروما  تایهام  دنقح و  يامسا  تافـص و  اهوترپ و  تایلجت و  نوئـش و  راوطا و  تادوجوم  همه  تسین و 

: دیوگ یم 

تسا يراس  شیوخ  لامک  ردنا  دوجو 

تسا يرابتعا  روما  اهنّیعت 

دوجوم تسین  يرابتعا  روما 

(1) دودعم تسا  زیچ  کی  رایسب و  ددع 

: دیوگ یم  زین ،

تسا يرابتعا  رما  هلمج  دوخ  ناهج 

تسا يراس  رود  ردناک  هطقن  کی  نآ  نوچ 

نادرگب شتآ  هطقن  کی  ورب 

نآ (2) تعرس  زا  هریاد  ینیب  هک 

دوجو تدحو  رد  يراوزبس  يداهالم  ضایف و  تاملک 

: داد همادا  ناخ  نیسح  رتکد 

: دیوگ یم  تلع  زا  لولعم  رودص  تیفیک  نایب  رد  ضایف 

اجنیا زا  و  لولعم . روط  هب  يو  روـطت  لوـلعم و  دوـجو  هبترم  هب  تلع  لزنت  زا  تسا  تراـبع  تلع  زا  لوـلعم  رودـص  هک  دـنا  نآرب  هیفوـص 
رگم تسین  تانکمم  تایهم  و  تادوجوم . عیمج  رد  يراس  تسا  يا  هدحاو  تقیقح  دوجو  هک  نیا  هب  دوجو  تدحو  هب  دـنا  هدـش  نطفتم 
عرف ود  ره  نیا  هچ ، دـیاین ؛ مزال  لولح  داحتا و  هک  يوحن  هب  دـنا  دـحاو  تقیقح  نآ  رهاظم  یگمه  تادوجوم  قیاقح  و  تاـیرابتعا . روما 

لئاسر بتک و  زا  هک  یجهن  رب  هن  يوعد ، نیا  قدص  ناکما  هب  میا  هدرک  داقتعا  نظ  نسح  هب  ام  و  دحاو .»... اَّلإ  دوجوم  الو   » تسا ّتینینثا 
نیا هچ ، دش ؛ دناوت  موهفم  هفیاط  نیا 

(. تیب 17 و 18 لاصو ، يانعم  زا  لاوس   ) ص44 زار ، نشلگ  - 1
 . ص64 زار ، نشلگ  - 2
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... . تسین ینتشون  ینتفگ و  انعم 

نسح تکرب  زا  دیاش  هک  زاس  مزال  دوخ  رب  ار  موق  رباکا  هب  نظ  نسح  هکلب  شابم ، قح  رب  نآ  یعدم  وگ  تسا ؛ قح  هسفن  یف  ینعم  نیا  و 
يدرگ دنم  هرهب  نظ 

... . ددرگ يدمرس  تداعس  باوبا  حاتفنا  یهلا و  تیانع  نتفایرد  بجوم  و 

تسا مامت  دوجولا  بجاو  دنیوگ : هک  تسا  نآ  رودص  تیفیک  رد  امکح  هقیرط  اما  و 

... . مامتلا قوف  و 

قیاقح تبـسن  هچ ، دـش ؛ دـناوت  نیدعتـسم  موهفم  هدـش  قاسنم  نآ  هب  هنیمک  نیا  رتاف  رطاـخ  هک  يوحن  هب  دوجو  تدـحو  ّرِـس  اـجنیا  زا  و 
. هطیسب هیعون  تیهام  هب  دنا  هیلیلحت  يازجا  هک  دشاب  لصف  سنج و  تاموهفم  تبسن  تیبجاو  تقیقح  هب  تادوجوم 

زا کی  ره  دوجو  نیع  هن  تسا ، تادوجوم  همه  تادوجو  نیع  یبجاو  دوجو  هک  هدیـسر  رظن  هب  رباکا  یـضعب  زا  هچنآ  تسا  نیا  دـیؤم  و 
(1). تسکشب رس  دیسر  اجنیا  ملق  تادوجوم .

: دیوگ يراوزبس  يداه  الم  جاح 

هک تسا  نآ  تسا ؛ قرف  رد  عمج  ترثک و  رد  تدـحو  هک  تسا  قح  لـها  هقینا  هقیرط  میـس ، هقیرط  اـما  تسا ... ماـقم  دـنچ  دـیحوت ، رد 
هلـضافتم بتارم  هیددع و  تدحو  هن  هقح ، تدحو  هب  تسا  دـحاو  يدینـش و  ار  شفاصوا  هک  تسا  يرون  تسا و  یلـصا  دوجو  تقیقح 

«. فعضلا هدشلا و  یف  هفلتخم  ضعب  قوف  اهضعب  ٌراونا  . » دراد

رد سپ  هّیوفخا . هفیطل  ات  لقع  بلق و  سفن و  عبط و  لثم  دشاب ، توافتم  شتاماقم  دـشاب و  هتـشاد  هلـضافتم  بتارم  هک  دـحاو  ناسنا  لثم 
ّمات هبترم  دوجو ، تقیقح 

« دوجو  » زین ّتیّلع  و  دوجو »  » تلع ِتاذ  تسین . يراید  رون  خنس  دوجو و  ریغ  عقاو ، راد  رد  و  لولعم . فیعض  هبترم  تسا و  تلع  دیدش  و 
«. دوجو  » لولعم و 

موس باب  زا  موس  لصف  رد  ص204 ، دارم ، رهوگ  رد  ار  نیا  تسا و  دارم  رهوگ  بحاص  تسا و  وا  داماد  اردـصالم و  درگاش  ضاـیف  - 1
(. فلؤم ، ) تسا هتفگ  مود  هلاقم  زا 
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هب یلو  دوجو ؛ عونصم  دوجو و  عنص  دوجو و  عناص  رگید : ترابع  هب  و  دوجو . لوعجم  دوجو و  لعج  دوجو و  لعاج  رگید : ترابع  هب  و 
(1). رهاظم روهظ و  افخ و  زا  تسا  دوجو  رد  هک  یبتارم  بسح 

: تافص باب  رد  دیوگ ؛ یم  زین ،

هک دـنا  هتفگ  افرع  ضعب  هک  نیا  و  تسا . روهقم  هللا  تیهوُلا  تابثا  رد  همه  تیهوُلا  دـنا و  تیهوُلا  یعدـم  تادوجو  همه  هک  تسا  نیا  و 
بذاک اهریغ ، يرماس و  هلاسوگ  ای  شتآ  اـی  باـتفآ  هب  درادـن  صاـصتخا  یکرـشم و  يارب  زا  دـشاب  هدـشن  هدـیتسرپ  هک  تسین  يدوجوم 

. تسین

(2) ... . دنرامش یب  ناتسرپ  نّیعت  ناتسرپدوخ و  و  تسرپ ؛ تب  زا  تسا  رتدب  تسرپدوخ  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  قدصم  و 

: دیوگ یم  هک  تسوا  ياه  هدورس  زا 

دونش قحلا  انأ  زاوآ  هک  تسین  يا  یسوم 

تسین هک  تسین  يرجش  ردنا  همزمز  نیا  هنرو 

رارسا هنرگو  تسین  ونش  رارسا  شوگ 

تسین (3) هک  تسین  يربخ  ینعم  ملاع  زا  شرب 

تسا قولخم  قلاخ و  تدحو  هب  حیرصت  تاملک  نیا  رتکد ، ياقآ  یلعدمحم : جاح 

«. راّید هریغ  رادلا  یف  سیل  . » تسین يزیچ  قح  رون  ریغ  هک  نآ  و 

زا ار  بلاطم  دنا و  مالسا  زا  لبق  میدق  ناینانوی  ناتسریبد  نادرگاش  نانیا  تسا . یکی  هفیاط  ود  ره  تاملک  هجیتن  یلب ، ناخ : نیـسح  رتکد 
ایبنا زا  ینغتـسم  ار  دوخ  هک  تسا  رـشب  ناداتـسا  راکفا  زا  یـشان  ناشیا  نانخـس  دـنرادن . یتعیرـش  چـیه  هب  یطبر  چـیه  دـنا و  هتفرگ  ناـنآ 

دنتسناد

نید لوصا  رد  سایق  يأر و  هب  هک  مه  یسک  لوا  دندومن . ملکت  سایق  يأر و  هب  تایعیبط ، تایهلا و  رد  دندومن و  دوخ  راکفا  رب  دامتعا  و 
دومن یلاعفا  دیحوت  باب  حتف  دومن و  ملکت 

ص88 96. مکحلا ، رارسا  - 1
ص118. مکحلا ، رارسا  - 2

ص465. ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  - 3
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: تفگ ثیبخ  نآ  هک  دومرف  لقن  وا  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دوب ؛ ناطیش  داد  تبسن  ادخ  هب  ار  دب  لامعا  و 

؛  (�(1 ... ینَْتیَوْغَأ اَِمب  َِّبر  �

... . یتخاس هارمگ  ارم  هک  نآ  رطاخ  هب  اراگدرورپ 

دندومن و وا  تیعبت  دندرک و  هدافتسا  یهارمگو  تلالظ  همـشچرس  نآ  زا  دندش و  وا  ناتـسبد  نادرگاش  یلاعفا  دیحوت  هب  نیلئاق  مامت  سپ 
: دومرف هک  دوب   � هللا یفص  مدآ  ترضح  اه  نآ  لوا  هک  ایبنا  هقیرط  فالخرب  دنداد ؛ رارق  دوخ  يارب  يا  هناگادج  هقیرط 

؛  (�(2 َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنْمَحْرَتَو  اََنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  اَنَسُْفنَأ  اَنْمَلَظ  اَنَّبَر  �

. دوب میهاوخ  ناراک  نایز  زا  ًاملسم  ینکن ، محر  ام  هب  ییاشخبن و  ام  رب  رگا  میدرک و  متس  شیوخ  رب  ام  اراگدرورپ ،

نآرق رد  ناشیایاضق  هک  زین ، رگید  ناربمغیپ  مامت  دومن . تمحر  شزرمآ و  بلط  داد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  يدب  یهاتوک و   � مدآ ترضح 
. دنا هداد  تبسن  شدوخ  هب  ار  سک  ره  ياهرادرک  هدش ، لقن  فیرش 

[ تیاده رد  عیارش  فده  ]

ناربمایپ تثعب  فده 

هیآ 39. (، 15  ) رجحلا - 1
هیآ 23. (، 7  ) فارعألا - 2
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هب ار  نانآ  دـننک و  توعد  هناگی  يادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نیا  دوخ و  قلخ  ییامنهار  تیادـه و  يارب  داتـسرف  ار  ایبنا  یلاـعت  دـنوادخ 
تلفغ وا  زا  هدش و  تباث  نانآ  بولق  رد  وا  سودـق  تاذ  تفرعم  دنتـشاد و  ییانـشآ  وا  اب  نیـشیپ  ملاوع  رد  هک  دـنیامن  يروآدای  ییادـخ 

. دنیامرف داشرا  یلقع  ماکحا  يوس  هب  دنوش و  رّکذتم  ار  مدرم  دنیامن و  تلفغ  عفر  هک  داتسرف  ار  ناربمایپ  يو  يرآ ، دنا . هدومن 

رب ناشیاهدرخ  ياه  هنیجنگ  دنوش و  یلقع  ماکحا  رکذتم  دنبای و  تیاده  دننک ، لمع  نانآ  روتسد  هب  دنوش و  نانآ  عبات  هک  ینامدرم  سپ 
ار نانآ  نید  ات  درادـن  یطلـست  نانآ  هب  ناطیـش  هدـش و  نشور  نانآ  بلق  قح ، رون  هب  هک ، دـنقح  صلخم  ناگدـنب  نانیا  دوش . رهاظ  ناـنآ 

. دیامن دساف 

هشیدنا رکف و  هب  دنیوگ و  نخـس  تاّیعیبط  تایهلا و  رد  سایق  يأر و  هب  ناطیـش  دننام  دننادب و  ناربمایپ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هک  یناسک  اما 
هدومرف لقن  فیرش  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  نانچ  درک ؛ دهاوخ  ناشهارمگ  هدومن  تسایر  نانآ  رب  ناطیش  دنوش ، دراو  ینید  روما  رد 

: تفگ نینچ  قح ، اب  هلباقم  ماقم  رد  نوعلم ، نآ 

(1) ؛  � َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ّاَلِإ  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُال  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق  �

تایآ 82 83. (، 38  ) ص - 1
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. دنا ناصَلخم  هک  تناگدنب  زا  یخرب  رگم  مرب  یم  رد  هب  هار  زا  ار  یگمه  هک  دنگوس  وت  تزع  هب  سپ  تفگ : ناطیش 

اه نآ  ياه  فیـصوت  زا  ار  دوخ  دنوادخ  تهج ، نیمه  هب  دـنوش و  یم  یناطیـش  ماهلا  هسوسو و  بیرف و  شوخ  تسد  ناصلخم  ریغ  سپ 
: دیامرف یم  هدومن  هیزنت 

(1) ؛  � َنیِصَلْخُْملا ِهللا  َدابِع  ّاَلِِإ  َنوُفِصَی *  اَّمَع  هللا  َناَْحبُس  �

. صَلخم ناگدنب  فیصوت ] زا   ] رگم دننک  یم  فصو  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

: دومرف دنوادخ  زین ،

(2) ؛  � ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناَْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِن�محَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  �

. دشاب يو  يارب  يزاسمد  ات  میرامگ  یم  یناطیش  وا  رب  دنادرگب ، لد  نامحر  دای  زا  سک  ره 

اه نآ  ماهلا  نیطایش و  لوزن 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(3) ؛  � ٍمِیثَأ ٍكافَأ  ِّلُک  یَلَع  ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا *  ُلَّزَنَت  نَم  یَلَع  ِبَنُأ  ْمُُکئّ ْلَه  �

. دنیآ یم  دورف  يراکهانگ  زادرپ  غورد  ره  رب  دنیآ ؟ یم  دورف  یسک  هچ  رب  نیطایش  هک  مهد  ربخ  ار  امش  ایآ 

(4) ؛  � ْمُکُولِداَُجِیل ْمِِهئاِیلْوَأ  َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  �

. دنیامن هزیتس  امش  اب  ات  دننک  یم  هسوسو  دوخ  ناتسود  هب  اه  ناطیش  تقیقح ، رد 

تایآ 159 160. (، 37  ) تافاصلا - 1
هیآ 36. (، 43  ) فرخزلا - 2

تایآ 221 222. (، 26  ) ءارعشلا - 3
هیآ 121. (، 6  ) ماعنالا - 4
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: دیامرف یم  هداد  رارق  ناطیش  بزح  ار  نانیا  یلاعت  يادخ 

(1) ؛  � َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِناَْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  َکَئلْوُأ  �

. دنا ناراکنایز  دوخ  ناطیش  بزح  هک  شاب  هاگآ  دنا . ناطیش  بزح  نانآ 

نیمز نیبام  دراد  یشرع  و  ایـصوا ؛ ناربمایپ و  تروص  هب  رگم  دوش  یم  روصتم  دهاوخب  یتروص  ره  هب  ناطیـش  هکرابم ، تایاور  بسح  هب 
: دیامرف یم   � قداص ماما  نامسآ . و 

ینْعَی  ) ْمُِکبِحاَِصل �يءاَرَت  ْدَقَو  ّاَلِإ  ُُهبَسْحَأَالَو  ٍِّیبَن ، ِّیِـصَو  َالو  ٍِّیبَن  ِهَروُص  ِیف  ِیتْأَیَال  ُهَّنَأ  ّاَلِإ  ٍهَروُص  ِّلُک  ِیف  ِیتْأَی  ُبِهْذُْملا ، َُهل  ُلاُقی  ًاناَْطیَـش  َّنإ 
(2) ؛ ... ُهوُرَذْحاَف ِباَّطَْخلا ) َابَأ 

وا هک  منک  یم  نامگ  ربمایپ .]  ] یـصو ربماـیپ و  تروص  هب  رگم  دـیآ  یمرد  یتروص  ره  هب  دوش . یم  هدـیمان  بِهذـُم »  » هک تسا  یناـطیش 
... . دیسرتب وا  زا  سپ ، تسا ؛ هدنایامن  باّطخلاوبا ) ینعی   ) امش تسود  هب  ار  دوخ 

: دیامرف یم  زین ،

، ِِهللا َو  َال  َو  . ٍهَریبَک ٍهَروُص  ِیف  َءاَش  ْنإ  َو  ٍهَریِغَص  ٍهَروُص  ِیف  َءاَش  ْنإ  َءاش ، ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف  َساَّنلا  ِیتْأَی  ُنِّوَکَتُْملا ، َُهل  ُلاُقی  ًاناَطیَش  طَّلَـس  َسِیلبِإ  َّنِإ 
(3) ؛  � ِیبَأ ِهَروُص  ِیف  َءیجَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  اَم 

هیآ 19. (، 58  ) هلداجم - 1
...(. مامإ تامالع  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح94 ص 326 ، ج25 ، راونألاراحب ، ص293 ؛ یشکلا ، لاجر  - 2

ياه هنومن  ینیماضم  نیمه  هب  باتک و  نیمه  زا  304 و 518  ، 303 هحفص 107 ، هب  دیرگنب  دروم ، نیا  رد  زین ، ص30 . یشکلا ، لاجر  - 3
ِیبَأـِل ُسِیْلبِإ  ِهَّللاَو  يَءاَرَت  لاـق :  � قداصلا نع  هدنـسب  ص195 )  ) هیف نیتاورلا و  نیتاـه  نومـضمب  ناتحیحـص  ناـتیاور  تسا : هدـمآ  رگید 
ورمع نب  نیصح  نع  دیمحلا ، دبع  نب  میهاربأ  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  حیحص  دنسب  اضیا  هیفو  دِجْسَْملا . ... َِوأ  ِهَنیِدَْملا  ِروُس  یَلَع  ِباَّطَْخلا 

َو ِهِسْأَر  یَلَع  َحَـسَمَو  ِهِّبَر  َیلِإ  َِعفُر  ُهَّنَأ  ِینَثَّدَـح  ٍروُْصنَم  َابَأ  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ٌلُجَر : َُهل  َلاَقَف   � ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ًاِسلاَج  ُْتنُک  لاق : یعخنلا 
َو ِءاَمَّسلا  َْنَیب  اَمِیف  ًاشْرَع  َذَـخَّتا  َسِیْلبِإ  َّنِإ  َلاَـق :  � ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  يِّدَـج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح   �ِ هَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُرَِـسپ ، اَی  ِهَّیِـسِراَْفلِاب  َُهل  َلاَق 

ٍروُْصنَم َابَأ  َّنِإَو  ِْهَیلِإ ، َِعفُرَو  ُسِیْلبِإ  َُهل  يَءاَرَت  ُماَْدقَْألا ، ِْهَیلِإ  ْتَّطَخَت  َو  ُهَبِقَع  َئِطَوَو  َُهباَجَأَف  اًلُجَر  اَعَد  اَذِإَف  ِهَِکئاَلَْملا  ِدَدَعَک  ًهَِینَابَز  َذَخَّتاَو  ِضْرَْألا ،
� نینمؤملاریما نا  هفیرـش  هیاور  یف   � رقابلا نع  ادنسم  ص70 )  ) هیف و  اثاََلث . ٍروُْصنَم  اـَبَأ  ُهَّللا  َنََعل  ٍروُْصنَم ، اـَبَأ  ُهَّللا  َنََعل  َسِیْلبِإ ، َلوُسَر  َناَـک 

ُهَسَبَحَف َیبَأَف  ُْبتَو !  َکُّمُأ  َْکتَلِکَث  اَذَه  ْنَع  ْعِجْراَف  ُناَْطیَّشلا  َْکنِم  َرِخَـس  ْدَق  َکَْلیَو  ( � هل هّیبوبرلا  یعدا  نیحابـس  نب  هللادبع  ینعی  : ) هل لاق 
نع حیحص  دنسب  ص322 )  ) هیفو َِکلَذ . ِهِعوُر  ِیف  یِْقُلیَو  ِهِیتْأَی  َناَکَف  ُهاَوْهَتْـسا  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َلاَقَو  ِراَّنلِاب  ُهَقَرْحَأَف  ُْبتَی  ْمَلَف  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  َُهباَتَتْـساَو 

ًاناَْطیَش َّنِإ  َّیِّمُْقلا ، َهَکَـسَح  نب  َِّیلَع  ُهَّللا  َنََعلَو  ِِّینیِطْقَْیلا  َمِساَْقلا  ُهَّللا  َنََعل  ُْهنِم : ًءاَِدْتبا  ُّيِرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  لاق : یـسیع  نب  دمحم 
باوبا زا  وـلغلا  یفن  باـب   ) ج25 راونـألاراحب ، رد  یـسلجم  همـالع  ار  تاـیاور  نیا  همه  ًاروُرُغ . ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ِْهَیلِإ  یِحوـُیَف  ِمِساَْـقِلل  يَءاَرَت 

. تسا هدومن  لقن  ص281 282 و 326  مامإلا و ،)... تامالع 
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کچوک تروص  رد  دهاوخب ، رگا  دوش . رهاظ  مدرم  يارب  دهاوخب ، یتروص  ره  هب  هک  تسا  هدرک  طلـسم  نّوکتم »  » مان هب  یناطیـش  سیلبا 
. دوش رهاظ  مدرم  يارب  نم  ردپ  تروص  هب  دناوت  یمن  ادخ ، هب  دنگوس  یلو  دیآ . یم  مدرم  دزن  هب  گرزب  تروص  رد  دهاوخب ، رگا  و 

نآ هب  مه  میرک  نآرق  تسا و  تایاور  تاملسم  زا  ایصوا  ناربمایپ و  تروص  زا  ریغ  یتروص  ره  هب  ناطیـش  لثمت  روصت و  هک  نیا  هصالخ 
: تفگ یم  درک و  یم  بیغرت   � ربمغیپ هیلع  گنج  هب  ار  مدرم  دمآرد و  کلام  نب  هقارُس  تروص  هب  ردب ، گنج  رد  تسا . قطان 

(1) ؛  � َنْوَرَتَال اَم  َيرَا  ّیِنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَرب  ّیِنِإ  َلاَقَو  ِْهیَبِقَع  یَلَع  َصَکَن  ِناَتَئِْفلا  ِتَءاَرَت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراَج  ّینِإ  �

. تسا روکذم  ص226 و 236 و 256 و 270 و 283 و 331 و 342  ج19 ، راونألاراحب ، رد  هیضق  نیا  لیـصفت  هیآ 48 . (، 8  ) لافنالا - 1
ج31، ص263 ؛ ج28 ، ص9 ؛ ج21 ، و 48 ؛ ص46  ج19 ، راونـألاراحب ، هب  دوـش  عوـجر  هدـمآ ، دروـم  نیا  رد  هـک  رگید  ياـیاضق  يارب 

هنیفس كردتـسم  باتک  هب  دوش  عوجر  زین  و  ص270 و 277 ؛ ج63 ، ص272 ؛ ج 40 ، ص319 ؛ ج75 ، ص486 و 496 ؛ ج14 ، ص528 ؛
(. فلؤم ، ) ص398 403 ج5 ، راحبلا ،
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یم ار  يزیچ  نم  مرازیب . امش  زا  نم  تفگ : تشگرب و  بقع  هب  ناطیـش ] ، ] دندید ار  رگیدکی  هورگ  ود  هک  یماگنه  سپ  میامـش . هانپ  نم 
. دینیب یمن  امش  هک  منیب 

فرـشا هلیـسو  هب  شناگدنب  تیاده  يارب  دـنوادخ  هک  نآرق  زا  دـنکب و  نارفک  ار  ادـخ  نالوسر  ناربمایپ و  دوجو  تمعن  هک  یـسک  سپ 
نآ نیا و  هناخ  ِرد  دنادرگرب و  يور  هداتسرف  شقلخ 

تروص هب  وا  رظن  رد  ناطیش  ددرگ و  یم  جراخ  یهلا  ظفح  ناما و  زا  دوش و  یم  ادخ  تمحر  زا  يرود  قحتـسم  دورب ، ناطیـش  ناوریپ  و 
ار وا  دیامن و  یم  هسوسو  ماهلا و  وا  هب  ناطیش  دننک و  یم  رضاح  ناطیش  رضحم  هب  ار  وا  حور  ناطیش  نایرکشل  دوش و  یم  روصتم  ییابیز 

هتفر جارعم  هب  هک  دـنک  یم  نامگ  هداتفا  مه  تضایر  لاح  رد  اسب  يا  هک  هراـچیب  لاـح ، نیا  رد  دـهد . یم  رارق  مدرم  دوخ و  نیب  هطـساو 
وا زا  ار  صوصف  باتک  نتشون  روتـسد  دش و  مدرم  وا و  نیب  هطـساو  تفر و  وا  جارعم  هب  ناطیـش و  يوس  هب  نیدلا  ییحم  هک  نانچ  تسا ؛

. دش وا  نیعم  نیرق و  زین  دوخ  تفرگ و 

: تفگ ادخ  هناخ  فاوط  لاح  رد  يدرف  هب  ناطیش  هک  نانچ  دیامنب ؛ دولآ  رفک  تانیقلت  صخش  هب  تلاح  نیا  رد  ناطیش  هک  تسین  دیعب 

: دومرف ترضح  دش ، هضرع   � اضر ترضح  هب  هیضق  نیا  یتقو   . (�(1 يِرْکِِذل َهاَلَّصلا  ِِمقَأَو  ِینُْدبْعاَف  اَنَأ  ّاَلِإ  ََهلِإ  َال  ُهللا  اَنَأ  یِّنَنِإ  �

(2). تسا هدناوخن  ناطیش  زج  ار  وا  هک  مهد  یم  تداهش 

یناطیش تافشاکم 

: تفگ هک  دوش  یم  لقن  یفوص  کی  زا  يا  هفشاکم  قیاقحلا ، قیارط  رد 

وا يارب  سپ  مدید ؛ شرع  رب  ار  وا  دش و  فرطرب  باجح  هک  مدوب  تاجانم  لاح  رد 

هیآ 14. (، 20  ) هط - 1
ترابع همامإلا ؛) باتک  زا  مامالا ... تامالع  باوبا  زا  مهد  باـب   ) ح3 ص264 ، ج25 ، راونألاراحب ، ح673 ؛ ص364 ، یشکلا ، لاجر  - 2

كرش ریفن  ًائانثتسا  دشاب ، دیحوت  شورس  هک  نآ  ياج  هب  اذل ، هدش ؛ يراج  ناطیش  نابز  رب  هیـضق  نیا  رد  هک  تسا  نآرق  زا  يا  هیآ  یبرع 
(. فلؤم ، ) تسا هدمآ  باسح  هب  یتسرپ  ناطیش  و 
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ثیدـح شیارب  هک  دـندرب  نادعـس  نبا  دزن  هب  ار  وا  دندینـش ، ار  تیاکح  نیا  سلجم  ياقفر  هک  یتقو  مدومن . ملکت  وا  اـب  مدرک و  هدـجس 
ار دوخ  ياهزامن  یفوص  نآ  دومن . لقن  وا  يارب  ار  ثیدـح  نادعـس  نبا  دـنک . لقن  نامـسآ  نیمز و  نیبام  ناطیـش  شرع  هرابرد  ار  ربمغیپ 

. مدرک یم  تدابع  ار  ناطیش  نم  تفگ : درک و  اضق 

ياه ناهرب  زا  یکی  دومن . هضرع  ناهرب  هب  ار  هفشاکم  دیاب  دراد و  ینامحر  یناطیش و  تافـشاکم ، هک  دنا  هدومن  فارتعا  هفوصتم  نایاقآ 
ینـس و اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نید  لوصا  رد  اـه  نآ  دوخ  فـالتخا  تسین  یتقیقح  راـبتعا و  ار  اـه  نآ  تافـشاکم  هک  نیا  رب  عطاـق 
ره هک  دراد  دوجو  رگیدکی  اب  داضتم  دیاقع  فلتخم و  ياه  هلـسلس  اه ، نآ  نیب  رد  دندیق و  یب  يا  هدع  دـحلم و  یخرب  یعیـش و  یـضعب 

. دندوهش فشک و  لها  همه  هک  نآ  لاح  دناد ؛ یم  قح  لها  ار  دوخ  هارمگ و  ار  يرگید  کی 

ّقح رب  تعیرش  زا  هک  تساه  نآ  گرزب  ریپ  دشرم و  ناطیش  تساه و  نآ  هقیرط  کلـسم و  نالطب  رب  لیلد  فالتخا  نیا  هک  تسا  یهیدب 
. تسا هدومن  یفرعم  تقیقح  هب  ندیسر  عنام  ار  یهلا  نید  تعیرش و  اه  نآ  رظن  رد  هکلب  هدرک ؛ ناشرود  یهلا 

: درک اشنا  نانآ  برطم  دش . رضاح  يدرورهس  رکذ  درو و  سلجم  رد  نیدلا  بیجن 

اهمیِسَن ََّیلِإ  ُصَّلخی  اَبَّصلا  ُمیسَن  ایِّلَخ  ِهللاِاب  ُناَمُعن  یَلبَج  ایأ 

. دزوب نم  يوس  هب  ابص  میسن  دیراذگب  هک  ادخ  هب  دنگوس  نامعن ، هوک  ود  يا  ینعی :

ياهریجنز دزوب و  قاّشع  هب  حور  میـسن  دنراذگ  یمن  هک  دنا  میهاربا  دمحم و  هوک  ود  نآ  دـش  اقلا  شرطاخ  رد  هک  درک  راهظا  یـصخش 
دویق هک  تسا  نانآ  عیارش 

(1). دندیدنسپ ار  وا  تاملک  مه  نارگید  تسا . تقیقح  هب  لوصو  یقرت و  عناوم  و 

رکبوـبا و هـبترم  زا  دوـب  رت  تـسپ  یلع  هـبترم  هـک  دـید  دوـخ ، جارعم  رد  هدرک ، لـقن  نیدــلا  ییحم  زا  هاـیحلا  نـیع  رد   � یسلجم همالع 
(2). نامثع

ص166. ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  - 1
ص578. هایحلا ، نیع  - 2
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رد درادن و  یگزات  جارعم  نیا  تسا . هداد  بیرف  ار  اه  نآ  ناطیش  دنور ! یم  جارعم  هب  بجع  دنراد و  یتافـشاکم  بجع  اقآ : دمـص  جاح 
: دنا هدرک  لقن  هک  نانچ  تسا ؛ هدرب  جارعم  هب  زین  ار  نانآ  ناطیش  تسا و  هداتفا  قافتا  مه  مالسا  زا  لبق  نادنمشناد  يارب  شیپ  ياه  نامز 

دروخ و بارـش  ماج  هس  تفر و  جارعم  هب  تسا  هتـسیز  یم  ناکباب  ریـشدرا  ناـمز  رد  طوبه و  زا  دـعب  لاـس 5763  رد  هک  فاریو  يادرا 
شیپ ار  يریبد  تساخ و  ياپ  رب  سپ ، دمآ . شوه  هب  هک  نآ  ات  دندوب  وا  فارطا  میکح  نت  شـش  دوب و  شوهیب  هتفه  کی  داتفا و  شوهیب 

. دناسرب ریشدرا  ضرع  هب  هک  تشون  وا  ات  تفگب  ار  دوخ  تادهاشم  تافشاکم و  تروص  دیبلط و 

درب و شرع  هب  ارم  دیـسر و  رد  لیئربج  هاگ ، نآ  دیناسر . طارـص  لپ  هب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  دـمآ ، یتشهب  هتـشرف  متفخب ، نوچ  تفگ :
حاورا مدرک و  سرپزاب  کی  کی  لاح  زا  مدید و  ار  مدرم  تاقبط  هاگ ، نآ  مدرب . زامن  نادزی  ترضح  رد  مدید و  ار  نایتشهب  ناگتشرف و 

ار هانگ  ره  رفیک  مدید و  نت  هب  نت  ار  خزود  یلاها  دندروآ و  خزود  هب  ارم  هاگ ، نآ  متـسنادب . ار  کی  ره  ماقم  مدـید و  ار  فانـصا  عیمج 
(1). دومن تشدرز  نید  جیورت  سپس  و  دندروآ . رصنع  ملاع  هب  ارم  ناگتشرف  نآ ، زا  دعب  متسناد .

بارش ماج  هس  ببـس  هب  هک  یجارعم  یلب  داد . جیورت  هک  دوب   (2) تشدرز نید  تیناقح  دنمشناد  نیا  تافـشاکم  هجیتن  یلعدمحم : جاح 
. دید رت  تسپ  نامثع  رکب و  یبا  هبترم  زا  ار   � یلع هبترم  هک  نیدلا  ییحم  جارعم  دننام  دوش ؛ یمن  نیا  زا  رتهب  دوش  لصاح 

قلخ هک  يوحن  هب  دراد ؛ هبتر  لزنت  رداق  کلام و  میظع و  يادـخ  هک  دـنک  یم  اقلا  نانآ  بولق  رد  ناطیـش  هک  تسا  یتافـشاکم  نینچ  رد 
لاعفا هتسناد  وا  تاروطت  زا  ار  ناوتان  فیعض 

تدابع یگدنب و  زا  هتشادنپ  وا  رد  یناف  وا و  هب  لصاو  ار  دوخ  یناطیش ، تافـشاکم  نیا  رثا  رب  دنهد . یم  وا  هب  تبـسن  ار  ناگدنب  لامعا  و 
. دننیب یم  زاین  یب 

. دنیارس یم  راَّیَد » ُهَْریَغ  ِراَّدلا  ِیف  َْسَیل   » هتسناد وا  نیع  ار  دوجو  ملاع  دننز و  یم  هللا » يوِس  ِیتَّبُج  ِیف  َسَیل   » ِداد

ص225 227. ج1 ، مدآ ،) طوبه   ) خیراوتلا خسان  ر.ك : - 1
ص780. ج1 ، نیعم ، یسراف  گنهرف  تسا .) تشترز  نید  ياراد  هک  یسک   ) تشترز هب  بوسنم  تشدرز ، - 2
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یتاذ و دیحوت  ار  نآ  هتـسناد ، سودق  تاذ  نآ  تافـص  اهوترپ و  تانوئـش و  تایلجت و  تاروطت و  ار  اه  یتشز  اه و  يدـب  ثیابخ و  مامت 
. دنناوخ یم  یلاعفا  دیحوت  ار  نآ  هداد ، تبسن  سدقم  تاذ  هب  ار  ناگدنب  لاعفا  ناهانگ و  مامت  و  دنمان ؛ یم  یتافص 

: هک دنیوگ  یم 

قبس نوناق  هب  ار  نوک  هعومجم 

قر دعب و  ًاقر  حّفصت و  میدرک 

نآ رد  میدناوخن  میدیدن و  هک  اقح 

(1) قح هّیتاذ  نوئش  قح و  تاذ  زج 

(�.(3 َنوُکِرُْشی اَّمَع  َهللا  َیلاَعَت  � ،(2) � َنوُفِصَی اَّمَع  هللا  َناَْحبُس  � داب ! شلها  دیحوت و  نیا  رب  فُا 

هفسالف راتفگ  تایصوصخ  رد  یلاع  بانج  هک  متسناد  یمن  نم  رتکد ، ياقآ  اقآ : دمص  جاح 

ار دوخ  يایلوا  بولق  رد  وا  تائاقلا  فلتخم و  ياه  تروص  هب  ناطیـش  ندش  روصتم  هک  صوصخ  هب  دیدراو ؛ تقیرط  لها  تافـشاکم  و 
لـصاو تهج  هب  دندناوخ ، یمن  زامن  هک  لاح  هب  ات  هک  دـندیمهف  هدایپ ) حایـس   ) اقآ ترـضح  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  دـیدرک . نایب  کین 

. دومن دنهاوخ  اضق  ار  هتشذگ  ياهزامن  دناوخ و  دنهاوخ  ار  اشع  برغم و  زامن  نآلا ، تسا و  هدوب  ناطیش  هب  ندش 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

مارم اه  نیا  هک  دـنروایب  هدـننک  عناق  یلیلد  رگا  داد . ناکت  مه  ارم  رتکد  ياقآ  تاـنایب  هک  یتسار  تفگ : داد و  ناـکت  يرـس  هداـیپ  حاـیس 
هب یطبر  چـیه  تسا و  لـطاب  هقیرط  نیا  هک  دومن  مهاوخ  نیقی  دـناوخ و  مهاوـخ  زاـمن  مه  نم  هدوـب ، مالـسا  زا  لـبق  هفـسالف  هفوـصتم و 

. درادن تعیرش 

هک نیا  طرش  هب  تسا ؛ هدش  هتفرگ  حیسم  زا  لبق  نادنمشناد  هفسالف و  زا  نانآ  هدیقع  هک  درک  مهاوخ  تابثا  الماک  نم  ناخ : نیسح  رتکد 
نابرهم دوبعم  رضحم  رد  دیزیخرب و  امش 

ص151. ج1 ، قیاقحلا ، قئارط  - 1
. دننک یم  شفصو  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  هیآ 159 : (، 37  ) تافاصلا - 2

. دنهد یم  رارق  وا  کیرش  هچنآ  زا  تسا  رتالاب  دنوادخ  هیآ 63 :  (، 27  ) لمنلا - 3
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ادـخ زا  دـینک و  هبوت  الماک  دـیا  هدومن  راگدرورپ  سدـقم  تحاس  هب  هک  ییاـه  تراـسج  زا  دـییآرد و  هدجـس  هب  دـییامن و  میظعت  دوخ ،
. دیامرف نامیا  رون  هب  رونم  ار  امش  لد  هکدییامن  تساوخرد 

ناربمایپ و متاخ  تبیبح  قح  هب  نیملاعلا ! هلا  ای  میحر و  ای  نمحر  ای  نیملاعلا و  ّبر  ای  دنتفگ : دـندرک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  یگمه  سپس 
تیاده رون  ییامرف و  فطل  یگدنب  قیفوت  ار  ام  هک  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ماما  هدزای  نینمؤملاریما و  هب  ءاسنلا و  هدیـس  ءارهزلا  همطاف  هب 

. ییامرف رت  نشور  ام  بلق  رد  ار 

تیاده و لاعتم ، دنوادخ  زا  وا ، يارب  دندومن و  صاخ  ياعد  ار  وا  دندرک و  تباجا  همه  دـینک . اعد  صوصخ  هب  ارم  نایاقآ ، هدایپ : حایس 
. دنتساوخ تداعس 

يزامن نم  دیوش ، دراو  مالـسا  رد  نآ  دورو  یگنوگچ  تمکح و  فوصت و  شیادیپ  أدبم  هب  هک  نآ  زا  لبق  دـیهد  یم  هزاجا  هدایپ : حایس 
؟ مناوخب

دش دنلب  تنسحا » تنسحا ،  » هب ناشیادص  همه  هسلج  ياقفر  ناخ و  نیسح  رتکد 

. دیامرف امش  هب  رتشیب  یتیانع  دنوادخ  دیوش و  قفوم  هک  میراودیما  دنتفگ : و 

لاعتم دنوادخ  زا  دومن و  عرضت  اعد و  زامن ، زا  سپ  دش و  زامن  لوغشم  يا  هشوگ  رد  تفرگ و  وضو  دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  هدایپ  حایس 
. درک تساوخرد  قیفوت  تیاده و  تداعس و 

. دنیامرف فطل  ار  اقآ  ترضح  ندناوخ  زامن  ینیریش  اقآ  لیلخ  جاح  هک  تساوخ  اقآ  دمص  جاح 

. هدب تبرش  دمحم  يدهشم  اقآ : لیلخ 

. مینک هدافتسا  ات  دییامرفب  دنتفگ : راضح  منک . لابند  ار  دوخ  ضیارع  دییامرفب  هزاجا  تفگ : ناخ  نیسح  رتکد  تبرش ، فرص  زا  سپ 

نانوی رد  نافرع  هفسلف و  هنیشیپ 

درگاش ناملـسم  يافرع  هفـسالف و  دراد و  مالـسا  زا  لبق  نانوی  هفـسالف  نایم  رد  هقباس  ناـفرع  هفـسلف و  مدرک  ضرع  ناـخ : نیـسح  رتکد 
زا لبق  نادنمـشناد  دیاقع  نانخـس و  ادتبا  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  دنا . هدرک  ذخا  نانآ  زا  زین  ار  دـیاقع  نیا  دـنا و  هدوب  نانآ  ناتـسریبد 

. دناسر مهاوخ  ضرع  هب  ار  مالسا  رد  نآ  دورو  یگنوگچ  دعب  منک و  یم  حرطم  ار  مالسا 
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: دسیون یم   � یلیبدرا سدقم  موحرم 

(1). دشاب یم  دنتسه  نیئباص  زا  يا  هفیاط  هک  هینامرج  زا  داحتا  لولح و  لصا  هک  هدرک  لقن  نایدالا  نایب  باتک  بحاص 

: دیوگ یم  هورگ  نیا  هرابرد  یناتسرهش 

(2). دنناد یم  ریثک  دحاو و  ار  دوبعم  عناص  هک  دنا ، نیئباص  هفیاط  زا  یتعامج 

. تدحو نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو  ینعی 

: دیوگ یم  دعب  دنک و  یم  لقن  ناشیا  زا  نونفلا  سیافن  باتک  رد  ار  هدیقع  نیمه  يو 

دنک راهظا  ار  دوخ  صاخشا ، تروص  رد  یلاعت  يراب  هک  تسا  نآ  ناشیا  بهذم 

(3). دوش صخشتم  صاخشا  روص  هب  و 

: تسا هتفگ  زین  دولخلا  تانج  رد 

(4). دنا لئاق  خسانت  لولح و  هب  نیئباص 

: هتفگ هدوب و  دوجو  تدحو  هب  لئاق  حیسم ) ترضح  دالیم  زا  لبق  دلوتم 636   ) سدینامرب هک  هدمآ  اپورا ، رد  تمکح  ریس  باتک  رد 

ناوتن لـئاق  تسا  لـک  دوجو  دوجو و  ّلـک  هک  دـحاو  دوـجو  هب  زج  دـنمدرخ  صخـش  و  دودـحمان ... هتـسویپ و  تسا و  یکی  دوـجو  سپ 
(5). دش

: هک هدش  لقن  زین ،

کی ار  تانئاک  لک  دالیم ) زا  لبق  لاس 600  رد   ) میکح ِنافونسکا  سدینامرب  داتسا 

ص566. هعیشلا ، هقیدح  ر.ك : - 1
. ٌریثک دحاو و  دوبعملا  عناصلا  ّنإ  ص54 : ج2 ، لحنلا ، للملا و  - 2

ص281. ج2 ، نونفلا ، سیافن  - 3
 . ص67 دولخلا ، تانج  ر.ك : - 4

ص9 10. ج1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  - 5
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(1). تسا هتسناد  ضحم  دحاو  ار  ملاع  يایشا  مامت  هتفگ و  اتمه  یب  يادخ  ار  نآ  هتسناد و  یلصا  رهوج 

(2). دناد یم  ایشا  همه  رد  يراس  ار  ادخ  هک  هدش  هتسناد  دوجو  تدحو  رب  ینبم  نیتولپ  هفسلف  یعنص ، ناوید  رد 

: تسا لقن  هابتشالا ، فشک  باتک  رد 

تسه هچنآ  ناهج ، رد  دیوگ : هلمج ، نآ  زا  تفگ . هفسلف  نابز  هب  يرایسب  نانخس  مور ، ای  دوب  نانوی  فورعم  هفسالف  زا  یکی  سونیتولپ ،
ات تسویپ  دناوت  ادخ  هب  ددرگ ، دوخ  یب  دوخ  زا  یـسک  رگا  دنا و  هدـش  ادـج  وا  زا  رگید  ياهزیچ  تسادـخ و  نآ  تسا و  زیچ  کی  همه 

(3). تسام دوخ  رد  هکلب  تسین ؛ رود  ام  زا  میئوج  ام  هچنآ  دیوگ  هک  نیا 

ياه هقرف  هتشاگن و  ار  میدق  نایسراپ  دیاقع  هتسیز  یم  طوبه  زا  دعب  لاس 5023  رد  هک  تشدرز  لاح  لیذ  رد  خیراوتلا ، خسان  باتک  رد 
: تسا هدش  هتفگ  هداد و  حرش  ار  نانآ 

: دنا هقرف  دنچ  اه  نیا  و  دنیوگ . نایساپس ... و  نایدزیا ... نایسراف و  ار  اه  نیا  و  دنناد ... قلطم  یتسه  وترپ  ار  ایشا  همه  ناشیا  يامکح 

دیـسر و نادزی  هب  ناوت  یم  شور  شیک و  ره  زا  دنیوگ  دننادن و  تشز  هدیهوکن و  ار  نییآ  نید و  چیه  ناشیا  دـنا ... نایـساپس  لوا ، هقرف 
... . دنناد نادواج  تشهب  ار  نامسآ ،

دوجوم يزیچ  يادخ  زج  تسا و  دزیا  همه  تسه  هچ  ره  تسین و  يدوجو  جراخ  رد  ار  ناهج  دنیوگ : دنا ... نایبساشمج  موس ، هقرف  اما  و 
سوفن لوقع و  و  دشابن .

لاـس 417 رد   ) میکح نثولپ  نینچمه  و  سنافونـسکا .) يأر   ) ص97 ج2 ، لحنلا ، لـلملا و  ص9 ؛ ج1 ، اپورا ، رد  تمکحریـس  ر.ك : - 1
دوجو تدحو  هب  لئاق  ترجه ) زا  لبق  لاس 318  رد   ) میکح ریفروپ  دش . نوچ  یب  يادخ  اب  لماک  ناسنا  تدـحو  هب  لئاق  ترجه ) زا  لبق 

(. فلؤم ، ) دیدرگ
ص29. یعنص ، ناوید  - 2

ص186. هابتشالا ، فشک  - 3
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نآ درک ، روصت  ار  لوا  لقع  یلاعت  دزیا  تفگ : دنیودب ). بوسنم  اه  نیا  هک  تسا ، بساشمج  ردپ  هک   ) دیـشمج دنیوگ : دنا و  ناگتـشرف 
روصت زا  دمآ و  دیدپ  هس  ره  نیا  و  دشاب ؛ سلطا  رهپس  لوا و  سفن  مود و  لقع  نآ  هک  درک  روصت  ار  زیچ  هس  لوا  لقع  و  دمآ ... رادیدپ 

دـیلاوم و دـمآ و  رگ  هولج  کلف  ُهن  سفن و  ُهن  لقع و  هد  هنوگ ، نیدـب  تشگ  راکـشآ  موس  لقع  یناث و  سفن  متـشه و  رهپـس  یناث  لـقع 
... . تفای روهظ  سپ  نآ  زا  رصانع 

رد هک  شوترف ... ِناوریپ  نیتسخن ، دنشاب . هقبط  دنچ  رب  ناشیا  و  رادنپ . مهو و  ینعم  هب  دارمـس  و  دنا . نایدارمـس  اه  نآ  مراهچ ، هقرف  اما  و 
اما تسا ؛ لایخ  مهو و  همه  رـصانع  َِملاع  هک  تسا  نآ  ناـشیا  هدـیقع  دـنیوگ . هیـشوترف  ار  اـه  نیا  تفاـی و  روهظ  كاحـض  تلود  زاـغآ 

. دنا يدبا  یقاب و  تادرجم  مجنا و  كالفا و 

تادرجم اما  درادن ؛ دوجو  تسا و  لایخ  زین  مجنا  كالفا و  دنیوگ : شوترف  رـسپ  دیـشرف ، هب  بوسنم  هیدیـشرف  اه ، نآ  زا  رگید  یعمج  و 
. دنا یقاب  دوجوم و 

یتسه درادن و  دوجو  زین  دنا  سوفن  لوقع و  هک  تادرجم  دیوگ : وا  تسا . دیشرف  رسپ  جریارف  دنا و  هیجریارف  نایدارمـس  زا  رگید  هقبط  و 
: دنا هتشاد  بوسنم  جریارف  هب  ار  تیب  ود  نیا  و  تسا ... لایخ  مهو و  همه  رگید  سب ؛ تسار و  دوجولا  بجاو 

(1) دشاب دارمس  همه  یناد  ناهج 

دشاب دای  نادزی  ّرف  زک  ار  وت 

دارمس مان  نتفگ  تسا  دارمس  ز 

دشاب دارمس  مه  دارمس  نیمه 

هاگن بوخ  دیلامب و  ار  ناتمشچ  دیشاب ، بظاوم  میشاب !؟ لایخ  مهو و  همه  ام  رتکد  ياقآ  دنکن  ار ! نامدوخ  دادجا  مزانب  اقآ : دمـص  جاح 
!؟ ییوت منک  یم  لایخ  ای  یتدوخ ، تفگ : هدز  یلع  دمحم  جاح  هب  یتسد  سپس  دینک !

. دش دنلب  راضح  زا  هدنخ  يادص 

. دشاب لایخ  مهو و  ینک  یم  هک  ار  ییاهراک  نیمه  مسرت  یم  یلع : دمحم  جاح 

ص234 238. ج3 ، مدآ ،) طوبه   ) خیراوتلا خسان  - 1
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. دیهد همادا  دوخ  تانایب  هب  میدنمشهاوخ  رتکد ، ياقآ  دنتفگ : یگمه  دندیدنخ و  راضح  زاب 

هدرک لقن  ار  دنه  میدق  يامکح  دیاقع  خیراوتلا ، خسان  باتک  نامه  رد  ناخ : نیسح  رتکد 

: دنا هدومن  میسقت  هقرف  دنچ  رب  ار  نانآ  و 

و دـیامرف ... روهظ  تاقولخم  زا  یعون  ره  رد  هدومرف ، لوزن  قالطا  ترـضح  زا  هک  تسا  بجاو  دـنوادخ  رب  دـنیوگ : یم  نانآ  زا  يا  هقرف 
همه دیـشروخ  ات  هرذ  زا  دراد و  هفلتخم  روهظ  هدّدعتم  رهاظم  رد  قح  هک  نآ  هب  تسا  هراشا  دننادن ؛ ادج  ادخ  زا  ار  يا ] ] هتـشرف ره  دنیوگ 

(1) ... . تسا قح  تاذ  غورف  یناسنا  حاورا  دنیوگ : و  تسوا ... سدقم  تاذ  نیع 

نآ دیآرب و  یتروص  هب  مد  ره  سدقم  تاذ  نآ  تسوا و  هدبعـش  ناهج  دنیوگ : دنا ... هقبط  نیا  نییفوص  ناشیا  دنا و  نایتنادیو  مود ، هقرف 
(3) ... . دنناد لایخ  هلمج  ار  ناهج  نیا  وا ، ریغ  يراچارگنس و  دننام  ناشیا ، نیرخأتم  يامکح  .(2) و  دنک روهظ  رگید  سابل  هب  هتشاذگ  ار 

!؟ دنا هتشاد  میدق  ياه  يدنه  ار  هدیقع  نیا  بجع ! هدایپ : حایس 

. تسا نینچ  یلب ، رتکد :

. دیآ یمرد  ادص  هب  غاب  رد  هک  هتشذگ  بش  زا  تعاس  ود  بیرق  تسا و  رهظزادعب  تعاس 30/8 

. تسیک نیبب  دمحم ، يدهشم  اقآ : لیلخ  جاح 

! دییامرفب مکیلع ، مالس  درک : زاب  ار  غاب  رد  دیود و  دمحم  يدهشم 

؟ تسیک اقآ : لیلخ  جاح 

. دنتسه یحابص  ياقآ  اقآ ، جاح  دمحم : يدهشم 

ص182. ج4 ، مدآ ،) طوبه   ) خیراوتلا خسان  - 1
(. فلؤم ... ، ) دمآرد رایع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره  تسا : هدرک  راهظا  دوخ  راعشا  رد  یمور  يالم  ار  هدیقع  نیمه  - 2

ص186 187. ج4 ، مدآ ،) طوبه  ) خیراوتلا خسان  - 3
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! بجع هچ  يدـمآ ! شوخ  مکیلع ! مالـس  یحابـص ! ياقآ  َهب ، َهب  تفگ : تفر و  یحابـص  ياقآ  لابقتـسا  هب  هدومن  تکرح  اقآ  لیلخ  جاـح 
! دییامرفب دیدروآ ! یم  فیرشت  زورما  شاک 

. مدرگرب دیهد  هزاجا  دشابن . یضتقم  دیاش  دیراد ؟ نامهم  تفگ : داتفا و  رختسا  رانک  هب  شمشچ  رود  زا  یحابص  ياقآ 

زا اقفر  مامت  تسا . عقوم  هب  اج و  هب  یلیخ  دـیروایب . فیرـشت  هک  امـش  لابند  متـسرفب  متـشاد  دـصق  نآلا  دـیراد . رایتخا  اـقآ : لـیلخ  جاـح 
. دنوش یم  نونمم  رورسم و  امش  تاقالم 

دنداد و رارق  دوخ  تسد  يالاب  ار  یحابص  ياقآ  تفرگ و  ماجنا  مزال  تافراعت  دنتـساخرب و  اج  زا  یگمه  دش ، دراو  یحابـص  ياقآ  یتقو 
. دندومن ینایاش  مارتحا 

هدناوخ سرد  الماک  ناشیا  دیسانش . یم  ار  یحابص  ياقآ  امش  نایاقآ ، فوسلیف : ربژه 

. دننک تکرش  دنناوت  یم  يا  هثحابم  ره  رد  دنناد و  یم  بوخ  ار  یفسلف  يارآ  تسا . ملاع  لضاف و  يدرم  و 

! اقآ ترضح  نیزربت  لباقم  رد  یتح  اقآ : دمص  جاح 

. دش دنلب  هدنخ  يادص 

: متفگ دوخ  اب  دش . هدوسآ  مبلق  يردق  تسا ؛ رتهب  هچب  لاح  مدید  بورغ ، کیدزن  بشما  مرکـشتم . نایاقآ  همه  فطل  زا  یحابـص : ياقآ 
دش و رای  قیفوت  هللادـمحلا ، مدرگ . یمرب  دـعب  منام ؛ یم  یتعاس  مور و  یم  اقآ  جاح  تمدـخ  هتـسهآ ، هتـسهآ  اشع ، برغم و  زامن  زا  دـعب 

. مدیسر زین  اقفر  رگید  تمدخ 

ره دروایب . خـی  دورب و  رهـش  هب  تسانب  دـمحم  يدهـشم  نآلا  دـیدرگرب . مراذـگ  یمن  ار  بشما  یحابـص ، ياقآ  بانج  اـقآ : لـیلخ  جاـح 
. دهد ماجنا  ات  دییامرفب  دیراد  یشیامرف 

زا یکی  هک  دیـسر  مرظن  هب  نینچ  تفگ : نایاقآ و  هب  درک  ور  سپـس  دـهد . ربخ  اـم  لزنم  هب  دـییامرفب  مدنمـشهاوخ  سپ  یحابـص : ياـقآ 
. منک یم  هدافتسا  زین  هدنب  دنهد ؛ همادا  ار  دوخ  تانایب  مدنمشهاوخ  دنتشاد . یتانایب  نایاقآ 

. دوب دشرم  براش و  هاقناخ و  نیزربت و  گنج  بورغ ، ات  باتفآ  لوا  زا  زورما  یلاخ ! امش  ياج  یحابص ، ياقآ  يا  اقآ : دمص  جاح 
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. دش دنلب  هدنخ  يادص  رگید ، راب 

اقآ جاح  تمدخ  رد  حبص  زا  هدعو  هب  انب  زین  ام  دندوب و  اقآ  جاح  نامهم  بشید  زا  حایس  ياقآ  یحابص ، ياقآ  بانج  ناخ : نیـسح  رتکد 
دندوب ام  داشرا  ماقم  رد  ناشیا  یتدم  میتسه .

. دیسر ام  هب  تبون  ات  دندرک  لقن  ار  هیفوص  ناگرزب  اهدشرم و  راعشا  تانایب و  و 

هیفوص نایاقآ  راتفگ  هجیتن  هک  مدومن  تابثا  لباقان  هدنب  نایاقآ ، تساوخرد  هب 

لوصا باتک  رد  هک  نانچ  دنا ؛ هدرک  ذخا  حیسم  ترـضح  زا  لبق  نیکرـشم  رافک و  زا  ار  هدیقع  نیا  هفیاط  ود  ره  تسا و  یکی  هفـسالف  و 
: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  یلیش  تاجانم  نیا  هفسلف ،

... دشاب یم  وت  زا  یئزج  تسا و  هدوب  وت  زا  يا  هراپ  تسا  شزو  تسد  هچیزاب  هک  ناتخرد  ياه  گرب  زا  یگرب  نیرت  کچوک  ادـنوادخ ،
(1). یئوت انامه  تسا  هدنز  ودب  زیچ  ره  دبای و  یم  دوجو  اج  ره  رد  هک  یحور  نیا  زین  و 

: دیوگ یم  فلؤم  باتک ، نامه  هحفص 124  رد 

. تسین يرگید  زیچ  چیه  اتکی  يادخ  زج  هب  هک  تخومآ  یم  هداد و  میلعت  نینچ  ار  مدرم  سینافونیز 

: دسیون یم  هحفص 125 ، رد  ومه ،

دح چیه  ار  ادخ  هک  تسا  هدوب  دقتعم  ونربونادرویگ ... مهدزناش ، نرق  نایاپ  رد  و 

. دنزیچ کی  یتیگ  وا و  دشاب و  یمن  هزادنا  و 

. دندرک دودحم  ار  وا  اققحم  دنتشادنپ  رگید  تادوجوم  ضرع  رد  يدوجوم  ار  ادخ  هک  نانآ  تسا : هتفگ  زین  و 

: دیوگ یم  هحفص 126 ، رد  ماجنارس ،

العا زکرم  زا  طقف  هک  تسین  یضار  زگره  ادخ  دیوگ : یم  يدالیم ) نرق 18   ) هتوگ

ص123. هفسلف ، لوصا  - 1
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دوخ هب  ار  تعیبط  هک  نیا  ات  دشاب  لخاد  هدوب و  يراس  ءایشا  ناهن  نطاب و  رد  هک  دراد  تسود  هکلب  دشاب ؛ امرف  مکح  طلـسم و  قیالخ  رب 
. دزاس یلجتم  تعیبط  رد  مه  ار  دوخ  دنیب و  یّلجت  نایاش 

. تسا هتسناد  زیچ  کی  ار  شتاذ  يو و  ِقولخم  ِءیش  ادخ و  زین ، و 

تسا يرشب  ياه  شور  فالخ  رب  قلخ  تیاده  رد  عیارش  شور 

ساسا نوچ  درادـن ؛ يراـگزاس  یتعیرـش  چـیه  اـب  تسا و  یحو  زا  عطقنم  نادنمـشناد  صوصخم  دـیاقع  نیا  تسا . نینچ  یلب ، یحاـبص :
قلاخ نایم  یتیخنس  چیه  هک  تسا  نیا  رب  عیارش 

(1). تسا رارقرب  یتفص  نیابت  اه  نآ  نیب  درادن و  دوجو  قولخم  و 

بوجو قلعت  دروم  هک  تسا  ناگدنب  لامعا  ندوب  يرایتخا  رب  عیارش  همه  هیاپ  زین ،

نامگ هب  تادوجوم  همه  نوچ  تسا ؛ یفتنم  ماکحا  نیا  عوضوم  هیفوص ، لوق  رباـنب  یلو  تسا . هحاـبا  تهارک و  تمرح و  بابحتـسا و  و 
. تسا ّقح  لعف  ناگدنب  لاعفا  همه  دنقح و  نیع  نانآ 

دحاو دحا و  يادخ  هب  دنک  یم  توعد  ار  مدرم  لطاب ، هدیقع  نیا  لباقم  رد  دیجم ، نآرق 

، دمح هکرابم  هروس  نیمه  الثم  تسین . وا  يارب  انف  لاوز و  رییغت و  چیه  تسا و  يدبا  یلزا و  درادـن و  دـننام  لثم و  هک  هیبش  ریظن و  یب  و 
قلاخ و هب  عجار  نآ  لوا  فصن  نوچ  تسا ؛ مارم  نیا  داسف  رب  یعطق  ناهرب  تجح و  دوش ، یم  هدناوخ  راب  نیدـنچ  زور  هنابـش  ره  رد  هک 

. قولخم هب  عجار  رخآ  فصن  تسا و  سدقم  تاذ  رب  انث  شیاتس و 

هب ایلوا  ناربمایپ و  هک  یهار  نآ  درادـب ؛ تباث  میقتـسم  هار  رد  ار  ناـنآ  هک  دـنیامن  یم  تساوخرد  سدـقم  تاذ  زا  نینمؤم  هروس ، نیا  رد 
. دنداتفا رود  قح  هداج  زا  هک  ناهارمگ  هار  هن  دندیدرگ و  راگدرورپ  بضغ  لومشم  هک  یناسک  هار  هن  دنیامیپ ، یم  یهلا  ناسحا  فطل و 

يارب فلؤم .) ، ) تسوا ریغ  قلاـخ و  هب  هتـسباو  مه  قولخم  تسوا ، ریغ  فوصوم و  هب  هتـسباو  یلیفُط و  تفـص ، هک  روط  ناـمه  ینعی  - 1
. دینک هعجارم  نافرع  هفسلف و  یحو ، هاگن  زا  دیحوت  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم 
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دیاقع دنهد و  رارق  تجح  ار  نآرق  دیاب  نامیا  لها  دـنمهفب !؟ ار  هقیرط  نیا  نالطب  هک  تسین  یفاک  ناناملـسم  يارب  هفیرـش  هروس  نیا  ایآ 
رد هک  نانچ  دـنیامن  لمح  شتامکحم  رب  ار  نآ  تاهباشتم  هدز  گنچ  نآ  تامکحم  هب  دـننک و  هضرع  رتاوتم  تایاور  نآرق و  هب  ار  دوخ 
زا دـنیامن و  لیوأت  دوخ  رکف  يأر و  هب  ار  نآ  هدرک  کسمت  تاـهباشتم  زا  یـضعب  هب  هک  نآ  هن   (1) دنا هداد  روتـسد  تایاور  نآرق و  دوخ 

. دنرادرب تسد  تایرورض  تامکحم و 

قرـش و مامت  هب  تسا و  اه  قولخم  نیرت  لماک  نیرتهب و  ناربماـیپ و  متاـخ   � ربمایپ هک  نیا  هب  تسا  دقتعم  سانـش  نید  لقاع و  ناملـسم 
: دیوگ یم  هدیدرگ و  ثوعبم  ملاع  برغ 

نم رب  نآرق  دیوش . یم  هارمگ  نم ، نودب  هک  دینک ؛ ادیپ  ییانـشور  نم  تیاده  رون  زا  دینک و  يوریپ  نم  زا  دیاب  امـش  مامت  ملاع ، لها  يا 
نایم زا  ار  رشب  نادنمشناد  ياه  فالتخا  مزاس و  دراو  تیاده  رون  رد  هدروآ  نوریب  یهارمگ  ياه  یکیرات  زا  ار  امش  نآ  اب  ات  هدمآ  دورف 

. مناسرب تسه ، عقاو  رد  هک  روط  نامه  تادوجوم ، قیاقح  هب  ار  نانآ  مرادرب و 

تسناد و یمن  دنا ، هتسیز  یم  مالسا  زا  لبق  هک  ار  ایند  نادنمشناد  دیاقع  تاملک و   � ربمایپ هک  دهد  لامتحا  دناوت  یم  یناملسم  چیه  ایآ 
ایآ دناد . یم  تمایق  زور  ات  دش ، دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هچنآ  هتـشذگ و  هچنآ  همه   � ربمایپ هک  تسا  حضاو  دوب !؟ هدادـن  ربخ  وا  هب  دـنوادخ 
رب فراعم  مولع و  میلعت  فالتخا و  عفر  يارب  هک  نآ  اب  دشاب ؛ تکاس  رـشب  ياملع  فلتخم  ياهراتفگ  لباقم  رد   � ربمایپ هک  تسا  نکمم 

!؟ تسا هدش  ثوعبم  یهلا  قح 

ادخ بناج  زا  وا  تروص ، نیا  رد  دهد !؟ رارق  دوخ  نید  ساسا  هیاپ و  ار  اه  نآ  دنک و  دییأت  ار  اه  نآ  بلاطم  همه   � ربمایپ دوش  یم  ایآ  و 
هک نآرق  تسا . هدروآ  يرـشب  میدق  مولع  لباقم  رد  هزات  یهلا  ملع  ناشیا  هکلب  تسین ؛ نینچ  هک  تسادیپ  تسا !؟ هدروآ  يا  هزات  ملع  هچ 
زا دننک و  يوریپ  اه  نآ  زا  دیاب  دـنهاوخ ، یم  تیادـه  رگا  مدرم ، تسوا و  يافلخ  � و  ربمایپ دزن  نآ  ملع  هدمآ ، دورف  رـشب  تیاده  يارب 

. دنک یم  تیاده  ار  نانآ  هنوگچ  نآرق  دننیبب  دنرادرب و  تسد  ناینانوی  ياه  هدنام  سپ 

...(. نآرقلا رهاوظلا  نم  هیرظنلا  ماکحالا  طابنتسا و  زاوج  مدع  باب 13 :  ) ص176 ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  ر.ك : - 1
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ار تفرعم  ندـش  داـیز  هار  هتـسناد و  يرـشب  يرطف  ار  تفرعم  هداد و  رارق  اوـقت  تداـبع و  ار  تداعـس  تیادـه و  یقرت و  هار  مـیرک  نآرق 
تسا ینطاب  تجح  هک  لقع  رون  تعاطا 

. تسا هدرک  یفرعم  دنا  يرهاظ  ججح  هک  ایصوا  ناربمایپ و  و 

لاصو ماقم  هب  ندیسر  يارب  هک  رشب  هار  اب  دنناد  یم  اوقت  تدابع و  رد  ار  لامک  یقرت و  هک   � ناماما نالوسر و  ناربمایپ و  نآرق و  هار  ایآ 
دنناد و یم  لاعتم  ّقح  نوئـش  تاروطت و  ار  اه  نآ  دننک و  یمن  يرود  نایور  ابیز  هب  ندرک  هاگن  زا  دـنا و  هدروآ  يور  یقیـسوم  انغ و  هب 

!؟ تسا یکی  دنناد  قوشعم  لاصو  ار  اه  نآ  هب  برق  هدرک و  یلجت  رتشیب  نایور  ابیز  رد  ادخ  دنیوگ  یم  هکلب 

: دیوگ یم  يرصم  نونلاوذ 

(1) ؛  هبّیطو ّبیط  ّلک  دنع  اهعدوتسا  هّیهلإ  تاراشإ  تابطاخم و  هبّیطلا  تاوصألا 

درم ره  دزن  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  ياه  هراشا  اه و  باطخ  بوخ  ياهادص 

. تسا هتشاذگ  هعیدو  هب  یبوخ  نز  و 

: دیوگ یم  هدوب ، دینج  رصاعم  هیفوص و  خیاشم  زا  هک  بحم ، نونمس 

(2) ؛  ّقحلا یلإ  لوصولا  نع  هرابع  یشغلا  و  ءادنلا ، کلذل  حاورألا  هباجإ  نع  هرابع  دجولاو  حاورألل ، ّقحلا  نم  ءادن  عامسلا 

تـسا ترابع  ندرک  شغ  ادص و  نآ  هب  تسا  حاورا  تباجا  فعـش  دجو و  حاورا و  يارب  قح  ِبناج  زا  تسا  ییادن  شوخ  يادص  انغ و 
. ّقح هب  ندش  لصاو  زا 

ره دنا و  هدرک  ذخا  ناینیـشیپ  زا  ناینیـسپ  تسا و  هدش  لصاح  سایق  ینیمز و  يارآ  راکفا و  زا  هک  تسا  یهار  ادخ  تخانـش  رد  رـشب  هار 
قیاقح و فشک  رد  هدروآ  نـالوج  هب  ار  دوخ  رکف  يرـشب ، تقاـط  هزادـنا  هب  دـنا و  هتخادرپ  نآ  لـیمکت  هب  دوخ  هشیدـنا  رکف و  اـب  کـی 

. دنا هدومن  مّلکت  یلاعت  يراب  لاعفا  تافص و 

(. عامسلا دئاوف  لیذ   ) ص190 هیادهلا ، حابصم  - 1
(. عامسلا دئاوف  لیذ   ) ص190 هیادهلا ، حابصم  - 2
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تاذ هب  ماـهفا  ماـهوا و  راـکفا و  لوقع و  تسا : هدومرف  هدرک و  دودـسم  ار  هار  نیا  یلک  هب  هدـش و  لزاـن  راـگدرورپ  بناـج  زا  نآرق  اـما 
. دنرادن هار  چیه  وا  لاعفا  تافص و  سودق و 

: دیامرف یم  دوخ  هفیرش  هبطخ  رد   � نینمؤملاریما

(1) ؛  َقَْدنَزَت ِهللا  ِتاَذ  ِیف  َرَّکَف  ْنَم 

. دوش یم  قیدنز  دنک  رکفت  ادخ  تاذ  رد  هک  یسک 

اه فیرعت  زا  تسادخ  سدقم  تاذ  نتسناد  هزنم  هروثأم  تاحیبست  تاریبکت و  مامت 

. درادن رشب  قلاخ  هب  یطبر  تسا و  رشب  رکف  زغم و  ياه  شوارت  اه  نآ  همه  نوچ  يرشب ؛ ياه  فیصوت  و 

ینانوی یفسلف  ياه  باتک  همجرت 

؟ منکب یلاوس  کی  دیهد  یم  هزاجا  یحابص ، ياقآ  یلعدمحم : جاح 

. دییامرفب یحابص : ياقآ 

؟ درک ادیپ  جاور  عویش و  مالسا  رد  ینانوی  يرشب  مولع  نیا  هنوگچ  یلعدمحم : جاح 

زا یلاخ  يراع و  سابع  ینب  ياـفلخ  اـما  دومن ؛ یم  ناـنآ  تمظع  یگرزب و  هجوتم  ار  مدرم   � دمحم لآ  مولع  تالامک و  یحابـص : ياقآ 
ادخ و ججح  هناخ  رد  هب  هجوت  زا  دننک و  مرگرـس  ار  مدرم  هک  نآ  يارب  یـسابع ) نومأم  صوصخ  هب   ) اه نآ  دندوب . یمالـسا  یهلا  مولع 

جیورت یبرع و  نابز  هب  ینانوی  بتک  همجرت  اب  دندرک  شالت  دنرادزاب ، قلخ  نایداه 

یهلا ملع  یحو و  يارجم  زا  هک  یناسک  نآرق و  مولع  زا  ار  مدرم  ات  دننک  لوغشم  اه  نآ  میلعت  لیصحت و  هب  ار  مدرم  يرشب ، مولع  غیلبت  و 
. دنیامن رود  دندوب  هدیسر  ملع  تقیقح  هب 

ناینانوی و ملع  هدنام  سپ  هب  ار  مدرم  ات  دندروآ  یم  لمع  هب  لیلجت  اه  نآ  زا  دنداد و  یم  فازگ  ياه  لوپ  نیمجرتم  نیـسّردم و  هب  نانآ 
نالذخ زج  نیا  دنیامن . التبم  دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  درادن و  دوجو  اه  نآ  نیب  یفالتئا  چیه  هک  يرشب  راکفا  ياه  شوارت 

(. هضورلا باتک  زا  مکحلا  ظعاوملا و  باوبا  زا  باب 14   ) ح1 ص285 ، ج77 ، راونألاراحب ، ص96 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
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هناخ رد  يادگ  هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  ادـخ  باتک  دـنک و  بلط  نآرق  ریغ  زا  ار  داشرا  تیادـه و  سک  ره  اریز  تسین ؛ رگید  يزیچ  یهلا 
. دتفا یم  تکاله  هب  هجیتن ، رد  ددرگ و  یم  ّریحتم  نادرگرس و  دوش ، نارگید 

: تسا هدش  دراو  يدایز ، تایاور  رد 

(1) ؛  ُهللا ُهَّلَضَأ  ِنآرُْقلا ، ِْریَغ  ِیف  َهَیاَدِْهلا  َبَلَط  نَم 

(. دراذگاو دوخ  هب  و   ) دیامرف هارمگ  ار  وا  ادخ  دیوج ، نآرق  ریغ  رد  ار  تیاده  هکره 

هقیرط نالطب  رد   � یمق رهاط  دمحم  الم  یسراف  هلاسر  زا  باوج  لاوس و  تروص  هب  یمالک  یباراف ، لاح  حرش  رد  تانجلا ، تاضور  رد 
: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  نام  ثحب  عوضوم  تبسانم  هب  ار  نآ  ام  هک  هدش  لقن  نّویعیبط  هفسالف و 

. اورجؤت اُونَِّیب  هدش ؟ فراعتم  عیاش و  مالسا  لها  نایم  رد  ببس  هچ  هب  نامز و  هچ  رد  هفسالف  هلطاب  هدساف  بهاذم  هک  دنیامرف  نایب  زاب 

فـشر باتک  رد  هدوبن . مالـسا  لها  ناـیم  رد  دیـشر  نومأـم  ناـمز  زا  شیپ  هفـسلف  هک  هللا  کـمحر  نادـب  ّقفوملا . نیعُملا و  وه  باوجلا :
هباحص زا  هک  دوعسم ، نب  هللادبع  دزن  هب  داتفا ؛ شتـسد  هب  هفـسالف  ياه  باتک  زا  یباتک  ماش  رد  يدنِک  هّرموبَا  هک  تسا  روکذم  حیاصنلا ،

ات و  تفای . روهظ  باتک  ضایب  رد  دادم  داوس  هک  تسـشب  ار  باتک  يازجا  نانچ  درک ، بلط  بآ  تشط و  دوعـسم  نب  هللادبع  دروآ . دوب ،
. دـش ظوظحم  وطـسرا  يوگ  تفگ و  زا  دـید و  باوخ  هب  ار  وطـسرا  نومأم  هک  نآ  ات  دوبن  رهاظ  ناشیا  ياه  باتک  زا  يرثا  نومأم ، نامز 

دومرف دندومن و  لقن  مالـسا  دالب  هب  ار  بتک  دومن . بلط  گنرف  هاشداپ  زا  ار  هفـسالف  بتک  داتـسرف و  گنرف  بناج  هب  دومن  نییعت  یچلیا 
هب ناینـس  نیاربانب ، دوب ، هفیلخ  برق  ببـس  بتک  نآ  نتـشون  ندناوخ و  سرد  نوچ  و  دـنیامن . لقن  یبرع  نابز  هب  ار  بتک  ناناد  نابز  هک 

راعش یقیفوت  یب  هک  يرهنلاءاروام ، ناینس  اصوصخ  دندرک ؛ نآ  هدافتسا  هدافا و  هفـسلف و  فرـص  رایـسب  تاقوا  هفیلخ ، ماعنا  برق و  عمط 
رایسب یعس  تسا ، ناشیا 

. دشاب یم  يدهلا )  ) ثیدح رد  نآرقلا ،) باتک  زا  هلضف و ... باوبا  زا  لوا  باب   ) ح34 ص31 ، ج92 ، راونألاراحب ، - 1
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ار یباراف  ناینس  و  دندومن . غیلب  یعس  هفسالف  ياهرفک  جیورت  رد  دنشاب ، یلعوبا  یباراف و  هک  ناشیا  سک  ود  دندرک . هفـسلف  لیـصحت  رد 
هتفگ بابـسا  حرـش  باتک  رد  تسا  ابطا  لضافا ، مظاعا ، زا  هک  یـسیفن  انالوم  و  دندیمان ... سیئر  خیـش  ار  یلعوبا  دندرک و  مان  یناث  ملعم 

دندوب و راتفرگ  ایلوخیلام  ضرم  هب  وا  يارظن  نوطالفا و  لثم  هفسالف  زا  يرایسب  هک  هدرک  لقن  هدوب و  ایلوخیلام  ضرم  هب  التبم  یباراف  هک 
(1) هدوب . ... رمخ  برش  هب  فورعم  دندرک  لقن  خیرات  لها  هک  نانچ  یلعوبا 

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدمآ  یبلاطم  سیلاطاطسرا ، لاوحا  رد  خیراوتلا ، خسان  رد 

ره نایم  رد  بتک  نیا  دـنتفگ : و  دـندرک ... تزاجا  درک ؛ تروشم  تلود  دیدانـص  اـب  وا  تساوخ . ار  تمکح  بتک  مور  کـِلَم  زا  نومأـم 
تعیرش دعاوق  ددرگ ، عیاش  هقبط 

: هلمج نِم  دنتـشامگ ؛ نآ  همجرت  يارب  ار  يا  هدع  سابع  ینب  سپ  دنداتـسرف . دندرک و  راب  رتش  جـنپ  سپ  دـنک ... لزلزتم  ار  ناشیا  ِتلم  و 
، دنتـساوخ هچره  هکلب  دنداد ؛ صلاخ  ِرز  ِرانید  دـصناپ  یهام  ار  کی  ره  و  مهریغ . هرق و  نب  تباث  نسح و  نب  شبح  قاحـسا و  نب  نینح 

(2). دنداد

: دسیون یم  همالع  راونالاراحب ، رد 

هب هک  تسا  نید  ناماما  نمشد  راکمتس و  يافلخ  ياه  تعدب  هلمج  زا  نیملسم  نایم  رد  یفـسلف  ياه  باتک  جیورت  نید و  رب  تیانج  نیا 
. تسا هتفرگ  تروص  یهلا  نشور  تعیرش  هّمئا و  زا  مدرم  ندرک  رود  رطاخ 

تسا (3) هدرک  رکذ  مجع  هیمال  حرش  رد  يدفص  هک  تسا  یبلطم  نخس  نیا  رب  لیلد 

نآ زا  درک ، اضما  حلص  هدهاعم  دشاب  سربق  هریزج  هاشداپ  منامگ  هب  هک  یحیسم  ناهاشداپ  زا  یضعب  اب  هک  هاگ  نآ  نومأم ، هک  نیا  نآ  و 
زا یسک  هک  دوب  دوجوم  یقاتا  رد  اه  باتک  نیا  زا  يا  هعومجم  نانآ ، دزن  دومن . تساوخرد  ار  ینانوی  ياه  باتک  هنیزخ  اه 

ص324 325. ج7 ، تانجلا ، تاضور  - 1
ص382 383. ج3 ، مدآ ،) طوبه   ) خیراوتلا خسان  ر.ك : - 2

(. ملاعلا ءامسلا و  باتک  زا  تانئاکلا ... رصانعلا  باوبا  زا  باب 34   ) ص197 ج60 ،  راونألاراحب ، - 3
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هک دنتفگ  قافتا  هب  همه  درک . تروشم  نانآ  اب  هراب  نیا  رد  دروآ و  درگ  ار  دوخ  صاوخ  زا  نارظن  بحاص  هاشداپ  تشادـن . عالطا  اه  نآ 
تلود چـیه  مولع  نیا  اریز  نک ؛ لاسرا  نیملـسم  هب  ار  اه  نآ  تفگ : هک  اه  نآ  ناگرزب  زا  یکی  زج  دـنک ؛ يراددوخ  اـه  نآ  نداتـسرف  زا 

. دزادنا یم  ناشیاملع  نایم  رد  فالتخا  دشاپ و  یم  مه  زا  ار  نآ  ماظن  هک  نیا  رگم  دوشن  دراو  ار  یعرش 

هب يرایسب  صاخشا  وا  زا  شیپ  هکلب  درک ؛ همجرت  یبرع  هب  ار  یفـسلف  بتک  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  نومأم  هتفگ : رگید  ياج  رد  يدفص 
تـسا روهـشم  درک ... همجرت  یبرع  هب  ار  یـسراپ  بتک  زا  يدایز  ياه  باتک  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هک  نانچ  دندز ، تسد  يراک  نینچ 

هدش ایمیک  ملع  بتک  هتخابلد  هک  هاگ  نآ  دوب ، هیواعم  نبدیزی  نبدلاخ  درک  همجرت  یبرع  هب  ار  ینانوی  ياه  باتک  هک  یسک  نیتسخن  هک 
. دوب

زا یـشک  هک  تسا  یتیاور  دوب  اـه  نآ  رادتـسود  یکمرب  ییحی  هک  نیا  لـیلد  دـندوب و  هفـسلف  بغار  ناـشناوریپ  اـفلخ و  هک  نیا  رب  لـیلد 
. دنک یم  لقن  نمحرلادبع  نب  سنوی 

، تهج نیا  هب  دراد . هفـسالف  ِتفلاخم  رد  یباتک  مکح ) نب  ماشه  ینعی   ) ماشه هک  دوب  هتـسناد  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  دـیوگ : یم  سنوی 
رد سیلاطاطسرا  رب  در  رد  یباتک  ماشه  ياه  باتک  هلمج  زا  لاجر  ياملع  دنک ... وا  نتـشک  هب  کیرحت  ار  دیـشرلا  نوراه  تشاد  تسود 

. تسا هدرک  رکذ  هفسالف  رب  در  رد  یباتک  ناذاش  نب  لضف  ياه  باتک  هلمج  زا  یشاجن  و  دنا ؛ هدرک  هرامشوا  يارب  دیحوت 

[ ادخ تفرعم  ندوب  يرطف  ]

یلاعفا دیحوت  یفن  نآرق و 
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تـسا سدقم  تاذ  نآ  تافـص  یـسانشادخ و  هب  عجار  هک  ار  نآرق  تارّکذـت  امـش  منک  یم  شهاوخ  یحابـص ، ياقآ  یلع : دـمحم  جاح 
. دییامرف نایب  ام  يارب 

هدومرف یفرعم  هیلامک  تافص  هب  ار  دوخ  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم ، دنوادخ  یحابص : ياقآ 

ریظن و هیبش و  ناحبـس  يادخ  میرک ، نآرق  نایب  هب  دنیامنب . كرد  ار  سودق  تاذ  نآ  نطاب  رهاظ و  ساوح  هک  نآ  زا  هدومن  اربم  هزنم و  و 
هزنم نآ  زا  سودق  تاذ  تسین و  قلاخ  رد  دوش  یم  نآ  هب  فصتم  قولخم  تسه و  قولخم  رد  هچره  درادن . دننام  لثم و  کیرش و 

اه نآ  نیب  یتیخنس  چیه  تسا و  قلاخ  زا  ریغ  قولخم  قولخم و  زا  ریغ  قلاخ  هک  نیا  رب  تسا  راکـشآ  ناهرب  عطاق و  لیلد  نیا  تساربم . و 
اه نآ  نیب  هکلب  تسین ؛ نینچ  دراد !؟ دوجو  تیخنـس  تردـق ، زجع و  ملع ، لهج و  میدـق ، ثداح و  تملظ ، رون و  نیب  ایآ  تسین . رارقرب 

. تسانعم مامت  هب  تنیابم 

لیدبت رییغت و  یتاذ ، تایح  تردق و  ملع و  هب  تسا  ّیح  رداق و  ِملاع و  لاعتم  دنوادخ 

. درادن هار  وا  رد  یهانت  ّدح و  ناصقن و  يدایز و  و 

(1) ؛  � ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  �

. تسین ییاتمه  چیه  ار  وا  هدشن و  هداز  تسا و  هدازن 

هیآ 3 4. (، 112  ) صالخالا - 1
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هدنب و فیعـض و  زجاع و  لهاج و  تاقولخم  تسین . وا  دـننام  يدـحا  هتـشگن و  رادـیدپ  یـسک  زا  زین  وا  دوخ  هدـشن و  نوریب  وا  زا  يزیچ 
لیدبت رییغت و  لباق  كولمم و  ریقف و  لیلذ و 

هزادنا هب  دنوش ؛ یم  اناوت  اناد و  دـنک ، اه  نآ  هب  یتیانع  دـنوادخ  رگا  دـندلاوت . ریظن و  هیبش و  ياراد  یهانت و  دـح و  ناصقن و  يدایز و  و 
. دهدب دهاوخب و  ادخ  هک  يا 

رما هب  زور ، بش و  نیملـسم  تسا . هداد  اـه  نآ  هـب  ادـخ  هـک  يا  هوـق  لوـح و  هـب  یلو  دوـش ؛ یم  رداـص  اـه  نآ  دوـخ  زا  ناگدـنب  لاـعفا 
: دنیوگ یم  هدرک  رارکت  ار  رکذ  نیا  ناشراگدرورپ ،

؛ ُدُْعقَأَو ُمُوقَأ  ِِهتَُوقَو  ِهللا  ِلْوَِحب 

. منیشن یم  مزیخ و  یمرب  یهلا ، هوق  لوح و  هب 

. دزاـس یم  دـیوگ و  یم  ار  نآ  هک  تسا  قوـلخم  لـقع ، عاـمجا و  تاـیاور و  نآرق و  ناـیب  هب  هک  تسا  مارح  تشز و  یلمع  غورد  ـالثم ،
: دیامرف یم  هداد و  رّکذت  بلطم  نیا  هب  دنوادخ 

(1) ؛  � ًاْکفِإ َنوُُقلْخَتَو  �

. دیزاس یم  غورد  و 

. دنک یم  تنعل  ار  وگغورد  تسین و  غورد  قلاخ  دنوادخ 

(2) ؛  � َنِیبِذاَْکلا یَلَع  هللا  َتَنَْعل  �

! نایوگغورد رب  ادخ  تنعل 

هللااب ذایعلا  دـنوادخ  ایآ  سپ  تسین ؛ یـسک  وا  ریغ  دوجو  راد  رد  تسادـخ و  لمع  لـعف و  تسه  هچره  لـمع  لـعف و  هک  هیفوص ، هتفگ  هب 
(�.(3 ًارِیبَک ًاُّولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  � تسا !؟ هدرک  نعل  ار  دوخ  هتفگ و  غورد  دوخ 

هیآ 17. (، 29  ) توبکنعلا - 1
 . هیآ 61 (، 3  ) نارمع لآ  - 2

هیآ 43. (، 17  ) ءارسإلا - 3
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: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(1) ؛  � هللا ِدنِع  ْنِم  اَذَه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب  َباَتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  �

! تسادخ بناج  زا  نیا  دنیوگ : یم  سپس  دنسیون ، یم  شیوخ  ياه  تسد  هب  ار  باتک  هک  یناسک  رب  ياو 

تسادخ هیحان  زا  هتشون و  ادخ  هک : دنیوگ  یم  دنسیون و  یم  دوخ  تسد  هب  زین  هیفوص 

. تسا تلآ  تسد  و 

: دیامرف یم  زین ،

(2) ؛  � ... ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  ّاَلِإ  ُهللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  هللاَرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  �

. دنک لماک  ار  دوخ  رون  هک  نآ  رگم  دهاوخ  یمن  دراذگ و  یمن  دنوادخ  یلو  دنیامن ؛ شوماخ  ار  ادخ  رون  دوخ  نانخس  اب  دنهاوخ  یم 

. تسا نشور  هک  نانچ  تسین ؛ حیحص  مه  مالک  نیا  هیفوص ، هتفگ  قبط 

، هنومن يارب  تسا . يدـیاقع  نینچ  داسف  نایب  رد  رخآ  ات  لوا  زا  نآرق  هکلب  تسا ؛ دایز  ناـنآ  راـتفگ  در  رد  مکحم  ياـه  هیآ  لـیبق  نیا  زا 
: دوش یم  رکذ  رگید  دروم  دنچ 

دنوادـخ دوش . یم  رداص  نانآ  دوخ  زا  اه  ناسنا  يرایتخا  لامعا  تسا و  قلاخ  ریغ  قولخم  هک  تسا  نیا  رب  نآرق  ساسا  هک  تسا  حـضاو 
: دیامرف یم 

(3) ؛  � َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  ّیِنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  �

. مرازیب دینک  یم  هچنآ  زا  نم  وگب : دندرک ، ینامرفان  ار  وت  رگا  سپ 

: دیامرف یم  زین ،

(4) ؛  � َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  َو  ِیلَمَع  ِیل  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِِإ  َو  �

هیآ 79. (، 2  ) هرقبلا - 1

هیآ 32. (، 9  ) هبوتلا - 2
هیآ 216. (، 26  ) ءارعش - 3
هیآ 41. (، 10  ) سنوی - 4
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یم ماجنا  نم  هچنآ  لوئـسم  امـش  دراد . صاصتخا  امـش  هب  امـش  لمع  دراد و  صاصتخا  نم  هب  نم  لمع  وگب : دندرک ، بیذکت  ار  وت  رگا 
. متسین دیهد  یم  ماجنا  امش  هچنآ  لوئسم  زین  نم  دیتسین و  مهد 

نید هیلوا  تایهیدب  تاملـسم و  زا  هک  نآ  يارب  درادـن ؛ انعم  نارفاک  زا   � ربمغیپ يربت  دـشاب ، ادـخ  لعف  نایمدآ  لامعا  طلغ  ضرف  رب  رگا 
رگا سپ  دراد . دوجو  مامت  لـماک و  تروص  هب   � ناماما ربمغیپ و  يارب  ماقم  نیا  دشاب و  یـضار  ادخ  ياهراک  زا  دیاب  ناملـسم  هک  تسا 

كرش و رفک و  زا  دنشاب و  نآ  هب  یضار  دیاب  نیملـسم  همه  ناماما و  ربمایپ و  دوش ، رداص  ادخ  زا  لاعفا  مامت  هیفوص  تسردان  نامگ  قبط 
یـضار رـشب  ناهانگ  زا  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  هک  تسا  یهیدب  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  دـنیوج ؛ يرازیب  دـیابن  تراغ  لتق و  ملظ و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنتسین .

(1) ؛  � َْرفُْکلا ِهِدابِِعل  �یضْرَیَالَو  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  �

. دوش یمن  ناگدنب  رفک  هب  یضار  امش و  زا  تسا  زاین  یب  ادخ  سپ  دیوش ، رفاک  رگا 

(2). دشاب  � ادهشلادیس لتق  هب  یضار  هک  ار  یسک  دنا ، هدومرف  تنعل  ررکم  تارایز ، نتم  رد   � همئا زین ،

: دنا هدومرف  ناشیا 

(3). تسا کیرش  اه  نآ  اب  مه  وا  دشاب ، یضار  یموق  لعف  هب  هک  یسک 

اه نآ  نوچ  دنشاب ، یضار  حیبق  دب و  لاعفا  اه و  متس  مامت  هب  دیاب  هیفوص  یلو  دندوبن ؛ یملظ  چیه  هب  یـضار   � تیب لها  هک  تسا  یهیدب 
. دنناد یم  ادخ  لعف  ار 

هیآ 7. (، 39  ) رمزلا - 1
ص102. ج3 ، لامعالا ، لابقا  ص289 ؛ رئازلا ، حابصم  - 2

(. داهجلا باتک  زا  یهنلا ... فورعملاب و  رمالا  باوبا  زا  مود  باب   ) ح7 ص96 ، ج100 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 3
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دنک و تدابع  ادـخ  ریغ  يارب  ناسنا  ینعی  (1) ؛ تـسایر عامجا ، لقع و  تایاور و  نآرق و  حیرـص  نایب  هب  یعطق ، ياـه  مارح  هلمج  زا  زین 
. دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ریغ  تیاضر 

اَم ُُدبْعَأَال  هیآ � ود  نیاربانب ، تسا . هدرک  تدابع  ار  ادـخ  دـنک  تدابع  ار  هچره  ناـسنا  تسا ؛ یفتنم  اـیر  عوضوم  هیفوص ، هتفگ  قبط  یلو 
. درادن انعم   �(3) ُْمتدَبَع اَم  ٌَدباَع  اَنَأ  َالَو  (2)� و � َنوُُدبْعَت

قفانم و نمؤم و  هب  دـنوش  یم  میـسقت  ناشلامعا  لاعفا و  اب  قولخم  هک  تسا  نیا  رب  نید  نآرق و  ساـسا  هک  تسا  تاحـضاو  زا  نینچمه ،
قفانم و دارفا  تسوا و  يارب  نایاپ  یب  ياـه  تمعن  تشهب و  تسا و  راـگدرورپ  فاـطلا  تاـیانع و  دروم  نمؤم  درف  ناـیم ، نیا  زا  رفاـک ...

رفاک

. تسا نانآ  يارب  منهج  باذع  دنراگدرورپ و  بضغ  تنعل و  دروم  كرشم  و 

. تسا یهلا  عیارش  نایدا و  مامت  تاملسم  زا  بلطم  نیا 

منهج نمؤم و  رفاـک و  قوـلخم و  قلاـخ و  سپ  تسا ؛ ضحم  ریخ  دوـجو  تسین و  يراـّید  وا  ریغ  دوـجو ، راد  رد  هیفوـص ، هدـیقع  هب  یلو 
. درادن دوجو  يدرد  یباذع و  درادن و  یتیعقاو  حیبق  دب و  رش و  تسا و  ضحم  ریخ  مامت  تسا و  تقیقح  کی  تشهبو 

. دنا هدش  رکنم  اه  نآ  هک  نید  تایرورض  زا  رایسب  هچ  و  دنوش ؛ یم  منهج  رکنم  ناشیا  ساسا ، نیمه  رب 

هب رما  ار  نینمؤم  دـنوادخ  تسا و  هتفرگ  مان  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  ادـخ و  نمـشد  هدـش و  تمذـم  ناطیـش  نآرق ، همیرک  تاـیآ  رد  زین ،
(4). هدرک وا  ینمشد 

باـتک زا  قـالخألا  يواـسم  رفکلا و  باوبا  زا  باب 116   ) ص265 ج69 ، راونألاراحب ، ءایرلا ؛) باـب   ) ص293 ج2 ، یفاـکلا ، ر.ك : - 1
(. رفکلا نامیالا و 

. متسرپ یمن  زگره  دیتسرپ ، یم  ییادخ  هب  امش  هک  ار  اه  تب  نآ  نم  هیآ 2 : (، 109  ) نورفاکلا - 2
. درک دیهاوخ  شتسرپ  ار  دوبعم  يادخ  اتکی  امش ، هن  و  هیآ 4 : (، 109  ) نورفاکلا - 3

ِناَْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َال  َو  � هیآ 168 : (، 2  ) هرقبلا هروس  � و  ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  � هیآ 6 :  (، 35  ) رطاف هروس  دننام  - 4
.� ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ 
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: تسا هدومرف  زین ،

(1) ؛  � ِءاَشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَیَو  َْرقَْفلا  ْمُکُدِعَی  ُناَْطیَّشلا  �

. دهد یم  روتسد  تشز  ياهراک  هب  دهد و  یم  رقف  هدعو  ار  امش  ناطیش 

: تسا هدومرف  زین ،

(2) ؛  � ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناَْطیَّشلا  اوُُدبْعَتَال  �

. تسامش راکشآ  نمشد  يو  اریز  دیتسرپم ؛ ار  ناطیش 

؛ تسادـخ تدابع  وا  تدابع  تسادـخ و  یتسود  وا  یتسود  تسادـخ و  لعف  وا  لـعف  تسا و  قح  رهظم  ناطیـش  هّیفوص ، راـتفگ  قبط  یلو 
. تسادخ تدابع  تب  تدابع  هک  نانچ 

: هتشون وا  هک  تسا  هدرک  لقن  نیدلا  ییحم  تاحوتف  زا  یلماع  رح  خیش  موحرم 

(3). تسین زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  هک  مدآ ، يارب  درکن  هدجس  تهج  نیا  زا  تسا و  نیدحوم  دّیس  ناطیش 

قولخم ِتشز  لاعفا  یصاعم و  هک  تسا  نشور  حضاو و  یلقاع  ره  رب  لقع ، مکح  هب 

: تسین مسق  هس  زا  یلاخ  ناگدنب  و 

، درادن ناگدنب  هب  یطبر  چیه  تسا و  راگدرورپ  هیحان  زا  همه  ای 

، دنا کیرش  نآ  رد  ناگدنب  دنوادخ و  ای 

. درادن اه  نآ  رد  یتکرش  لاعتم  دنوادخ  تسا و  ناگدنب  دوخ  هب  صوصخم  ای 

ار شا  هدنب  دهد  باذع  هدعو  دنک و  باذع  هدرکن  هچنآ  هب  ار  دوخ  هدنب  هک  تسا  حیبق  لداع  میرک و  يارب  دـشاب ، دـنوادخ  زا  لمع  رگا 
کیرـش يوق  کیرـش  هک  تسا  حـیبق  دـنا ، هداد  ماـجنا  كارتـشا  هب  ود  ره  ار  لـعف  رگا  نینچمه ، تسا . نآ  لـعاف  شدوـخ  هک  یلمع  رب 

موس مسق  دنام  یم  یقاب  سپ  دنا . هدوب  نآ  لعاف  مه  اب  ود  ره  هک  یلعف  رطاخ  هب  دنک  باذع  ار  فیعض 

هیآ 268. (، 2  ) هرقبلا - 1
هیآ 60. (، 36  ) سی - 2

ص274 286. هاجنلا ، هنیفس  باتک  تاقحلم  رد  سیلبا » سیدقت   » هلاقم هب  دوش  عوجر  هنیمز ، نیا  رد  - 3
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(1). تسا هدومرف  نایب  هفینحوبا  باوج  رد   � مظاک ماما  ار  بلطم  نیا  دشاب . قولخم  هدنب و  طقف  لعاف  هک 

: دومرف هک  هدش  لقن   � اضر ترضح  زا 

(2) تسا . رفاک  هدومرف  یهن  وا  ار  هچنآ  دهد  تبسن  وا  هب  هک  یسک  و  تسا ؛ كرشم  دنک  هیبش  شقلخ  هب  ار  دنوادخ  هک  یسک 

: دیامرف یم  زین ،

... تسا هدش  لئاق  ربج  هب  دنک  یم  باذع  نآ  رطاخ  هب  ار  ام  سپـس  دهد و  یم  ماجنا  ار  ام  لامعا  لاعفا و  دـنوادخ  دـنک  نامگ  هک  یـسک 
(3) تسا . رفاک  ربج  هب  لئاق 

: دیامرف یم  ناشیا  مه 

(4). میرازیب وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسا و  كرشم  رفاک و  دوش  لئاق  ربج  هیبشت و  هب  هک  یسک 

: دومرف ترضح  تسادخ ؟ قولخم  ناگدنب  لاعفا  ایآ  دندرک : لاوس   � يداه ترضح  مهد ، ماما  زا 

(5) ؛  � َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ٌءيَِرب  َهللا  َّنَأ  � دـیامرف : یم  نآرق ، رد  تسج . یمن  يرازیب  نآ  زا  دومرف ، یم  قلخ  ار  ناگدـنب  لاـعفا  دـنوادخ  رگا 
(6). نانآ تاذ  زا  تئارب  هن  تسا ، نانآ  دب  لامعا  كرش و  رفک و  زا  يرازیب  تئارب و  دوصقمو 

(. باب 11  ) ح37 ص138 ، ج1 ، ، � اضرلا رابخأ  نویع  باب 5 ؛)  ) ح2 ص96 ، دیحوتلا ، ص332 ؛ ج2 ، جاجتحالا ، - 1
(. باب 11  ) ح1 ص114 ، ج1 ، ، � اضرلا رابخأ  نویع  - 2

ح17. ص124 ، ج1 ، ، � اضرلا رابخأ  نویع  - 3

ح45. ص143 ، ج1 ، ، � اضرلا رابخأ  نویع  - 4
هیآ 3. (، 9  ) هبوتلا - 5

(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  لدعلا  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح29 ص20 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 6
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: دومرف  � قداص ماما 

(1). تسا هدرک  هزنم  شناگدنب  لاعفا  زا  ار  دوخ  لج  زع و  دنوادخ 

: دومرف  � اضر ترضح 

(2). تسا هتسنادن  لداع  ار  وا  دهد  تبسن  وا  هب  ار  ناهانگ  هک  یسک  و  تسا ؛ هتخانشن  ار  وا  دنک  هیبشت  قلخ  هب  ار  ادخ  هک  یسک 

: دیامرف یم   � ادخ لوسر 

ادخ هب  ار  نآ  دنهد و  یم  ماجنا  یهانگ  هک  يا  هفیاط  دوشن ...: شوماخ  نانآ  زا  بضغ  شتآ  دش و  دنهاوخ  باذـع  شتآ  رد  هفیاط  جـنپ 
(3). دنهد یم  تبسن 

رتخد يربک  بنیز  ترضح  هب  سلجم  نآ  رد  دایز  نبا  هک  دیا  هدینش   � ادهشلادیس تیب  لها  اب  ار  دایز  نبا  سلجم  هّیضق  نایاقآ  امش  همه 
: تفگ درک و  ور   � نینمؤملاریما

زا سپ  درک . در  ار  وا  لوـق   � بنیز بانج  داد . رارق  غورد  ار  امـش  ياهربخ  تشک و  ار  امـش  درک و  اوسر  ار  امـش  دنوادخ  هک  دمحلا هللا 
یلع  (4) :( تفگ دایز  نبا  متسه ». نیسح  نب  یلع  نم  : » دومرف ترضح  نآ  تسیک ؟ نیا  : ) تفگ دومن و  ور   � داجس ماما  هب  دایز  نبا  نآ ،

دوخ و تراغ  لتق و  متـس و  درک و  یلاعت  يادخ  هب  دایز  رـسپ  هک  یتراسج  نیا  رثا  رب  ترـضح ، تشک . البرک  رد  دنوادخ  ار  نیـسح  نب 
هکلب تفگ : دایز  رسپ  دنتشک ». ار  وا  مدرم  دوب و  نم  ردارب  وا  : » دومرف تشاذگن و  باوج  یب  ار  وا  داد ، تبـسن  دنوادخ  هب  ار  شنایرکـشل 

ترضح تشک . ار  وا  دنوادخ 

(. دیحوتلا باتک  زا  مجنپ  باب   ) ص194 ج3 ، راونألاراحب ، - 1
(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  لدعلا  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح34 ص29 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 2

. دشاب یم  لجر )  ) ثیدح رد  لدعلا ) باوبا  زا  لوا  باب   ) ح112 ص60 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 3
ص252. يرَولا ، مالعا  - 4
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(2). دناتس یم  زاب  ناشگرم  ماگنه  ار  حاورا  دنوادخ  (1)� ؛  اَِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَالا  یَّفَوَتَی  ُهللا  �: دومرف

دوب هدش  کشا  زا  رپ  ناخ  نیسح  رتکد  نامشچ  دوب و  هداتفا  ریز  هب  اهرس  ماگنه ، نیا  رد 

. دـیکچ هرطق  دـنچ  شدیفـس  هایـس و  شیر  رب  مه  هدایپ  حایـس  تخیر . یم  شیاهوناز  يور  رب  شکـشا  ياه  هرطق  مه  اقآ  لـیلخ  جاـح  و 
؛ تشاد نایب  نینچ  همادا  رد  یحابص  دندش . بلقنم  يرجه ، لاس 61  يامن  مدآ  ياه  گرگ  عیاجف  البرک و  هنحـص  دای  هب  یگمه ، راضح 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن   � قداص ماما  زا 

؛ یناد یم  اور  دوخ  رب  ار  هچنآ  قلاخ  رب  ینادن  اور  هک  تسا  نآ  دیحوت 

(3). نآ رطاخ  هب  ار  وت  دنک  یم  هذخاؤم  تمالم و  ار  هچنآ  یهدن  تبسن  قلاخ  هب  هک  تسا  نآ  لدع  و 

. دوب ناطیش  میتفگ  هک  نانچ  داد  تبسن  ادخ  هب  ار  تشز  لامعا  دومن و  یلاعفا  دیحوت  باب  حتف  هک  یسک  لوا 

ینید فراعم  رد  يرشب  راکفا 

؟ تسا هدوبن  يدنمشناد  نافرع  تقیرط و  لها  هتسد  رد  دنا و  هدوب  نانادان  زا  افرع  نیا  مامت  ایآ  یحابص ، ياقآ  بانج  هدایپ : حایس 

. تسا هدش  ذخا  مالسا  زا  لبق  ناینانوی  زا  تسا و  یکی  هفـسلف  نافرع و  هشیر  ساسا و  دنداد ، رکذت  رتکد  ياقآ  هک  نانچ  یحابـص : ياقآ 
نآ دنتساوخ  یخرب  دندرک ، دراو  نیملـسم  نیب  رد  ار  ملع  نیا  افلخ  هک  یتقو  دندوب . فلاخم  ایبنا  هقیرط  اب  لوا  زا  نانوی  هفـسالف  امکح و 

نافرع هفسلف و  هلیسو  هب  ار  نآرق  نید و  یهلا و  ملع  دننک و  قیبطت  تعیرش  نید و  اب  ار 

هیآ 42. (، 39  ) رمزلا - 1
ص241. فطلا ، هعقو  هلتق ؛) نع  هرخأتملا  رومألا  یف  ثلاثلا  کلسملا   ) ص160 فوهللا ، - 2

(. لدعلا دیحوتلا و  ینعم  باب   ) ح2 ص11 ، رابخالا ، یناعم  مجنپ ؛) باب  ح1 ( ص96 ، دیحوتلا ، - 3
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ار نآرق  ملع  قح  دندش و  بوجحم  دـندنام و  ود  ره  زا  یلو  دـنیامن ؛ تابثا  يرـشب  نیهارب  ارآ و  راکفا و  هار  زا  ار  نید  لوصا  دـنمهفب و 
ریغ مهف  تسا و  مولعم  ریغ  ملع  هک  نآ  اب  دنتـشاذگ ، یقیدصت  يروصت و  مولعم  رب  ار  ملع  مسا  دندش و  لفاغ  ملع  رون  زا  دندرک و  عیاض 

. تسا موهفم 

زا تاّیرظن  جارختـسا  يارب  سفن  لامک  زا  تراـبع  ار  نآ  دـندش و  بوجحم  تسا  ینطاـب  هللا  هجح  هک  لـقع  سدـقم  رون  كرد  زا  ناـنیا 
. دنتسناد تایهیدب  تایرورض و 

ارآ و اب  ار  اه  نآ  دـندروآ و  هباشتم  تایآ  زا  يدـهاوش  دـندرک ، تاـبثا  يرـشب  ياـه  ساـیق  راـکفا و  ارآ و  اـب  هک  يروما  يارب  هاـگ ، نآ 
هب ار  اه  نآ  هکلب  دندومنن ؛ هعجارم  تیب  لها  تایاور  هب  هباشتم ، تایآ  دوصقم  دارم و  فشک  يارب  دندرک و  لیوأت  قیبطت و  دوخ  تایرظن 

. دنداتفا یهارمگ  تلالض و  رد  سپ  دندرک . تلفغ  زین  هیآ  لیذ  ردص و  نئارق  زا  یتح  دندرکن و  در  مه  تامکحم 

هفسالف راتفر  دناوت  یم  یحابص  ياقآ  دوش ، رضاح  ماش  ات  هدب . ياچ  هرود  کی  دمحم ، يدهشم  تفگ : اقآ  لیلخ  یجاح  ماگنه ، نیا  رد 
. دیامرف نایب  رتاوتم  تایاور  مکحم و  تایآ  اب  ار  افرع  و 

درک رضاح  ياچ  مه  دمحم  يدهشم  تساخرب و  ماش  كرادت  يارب  اقآ  لیلخ  جاح  سپس 

. دروآ نایاقآ  يارب  و 

فراعم مولع و  زا  ریـسفت و  انعم و  دوخ  هتخاس  نیهارب  اه و  سایق  راـکفا و  ارآ و  اـب  ار  نید  لوصا  يرـشب  نادنمـشناد  ناـیاقآ ، یحاـبص :
نآ دشاب ، ناشدوخ  یگتخاس  ناهرب  فالخرب  یتیاور  ای  هیآ  رگا  ینعی  دننز ؛ یم  تسد  اه  نآ  هیجوت  لیوأت و  هب  دننک و  یم  يرود  نآرق 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دنیامن . یم  هیجوت  لیوأت و  ار 

؛  �(1) ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلاَو  ُهللا  ّاَلِِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  اَمَو  ِِهلیِوْأَت  َءاَِغْتباَو  ِهَْنتِْفلا  َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  �

نآرق تاهباشتم  زا  تسا  فارحنا  یجک و  ناشیاه  لد  رد  هک  یناسک  اما 

هیآ 7. (، 3  ) نارمع لآ  - 1
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. دناد یمن  شناد  رد  ناخسار  ادخ و  زج  یسک  ار  نآ  لیوأت  هک  نآ  اب  نآ ، لیوأت  بلط  ییوج و  هنتف  يارب  دننک  یم  يوریپ 

(1). تسا هدش  هداد  صاصتخا   � موصعم ناماما  هب  ملع » رد  ناخسار   » بقل تایاور ، رد 

: دومرف  � اضر ترضح  متشه  ماما  هباشتم ، تایاور  دروم  رد  اما 

(2). دینک در  ناشتامکحم  هب  ار  اه  نآ  تاهباشتم  سپ  دنا ؛ هباشتم  مکحم و  ياراد  نآرق  نوچمه  ام  رابخا 

: دومرف مه   � قداص ماما 

(3). دینکن لمع  نآ  هب  یلو  دیروایب ؛ نامیا  هباشتم  هب 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن   � ادخ لوسر  زا   � قداص ماما  رگید ، یثیدح  رد 

زا ار  نالهاج  يواعد  نایلاغ و  رییغت  فیرحت و  لـطاب و  لـها  هیجوت  لـیوات و  هک  دـنوش  یم  نید  لـماح  ینارگداد  یناـمز ، نرق و  ره  رد 
(4). دننک یم  عفد  نید 

دوخ راعش  ار  اوقت  ددرگ و  هکرابم  تایاور  نآرق و  میلست  دیاب  دوش ، ینّابر  مولع  هب  ملاع  دنک و  هدافتسا  یهلا  مولع  زا  دهاوخب  یسک  رگا 
نآرق و ماـمت  هک  دـبای  یم  رد  تروص ، نیا  رد  دـیامن . اـنیب  ار  وا  تریـصب  مشچ  دـیامرف و  ملع  رون  هب  رّوـنم  ار  وا  دـنوادخ  اـت  دـهد  رارق 

تایاور

هفسلف و نالطب  اه  نآ  رد  لمات  اه و  نآ  هب  هجوت  تسا و  ینابر  مولع  میلعت  تسا و  قح  فراعم  نایب   � ناماما ياه  تاجانم  اه و  هبطخ  و 
. دنک یم  نشور  ار  نافرع 

هداد حیضوت  ار  قلاخ  زا  قولخم  ییادج  تنیابم و  اه ، هبطخ  اه و  تاجانم  اهاعد و  رد 

زا تسا . سدقم  هزنم و  يرشب  ياه  فیصوت  اه و  فیرعت  زا  یلاعت  قح  هک  دنا  هداد  رکذت  و 

(. همامإلا باتک  زا  مهیف ... هلزانلا  تایآلا  باوبا  زا  مهد  باب   ) 33 31 ح12 ، ص191 ، ج23 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 1
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 26   ) ح8 ص185 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 2

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 29   ) ص238،ح29 ج2 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 3
(. همامإلا باتک  زا  مهبح ... مهتیالو و  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح11 ص222 ، ج27 ، راونألاراحب ، ص245 ؛ تایرفعجلا ، - 4
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: دنا هدومرف  ربکا ،» هللا   » سدقم هملک  يانعم  رد  هلمج ،

(1) ؛  َفَصُوی ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهللا 

. دیآرد فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ 

(2). دیوگب دنوادخ  هرابرد  يرفاک  كرشم و  ره  هچنآ  زا  تسا  دنوادخ  سیدقت  هیزنت و  مه  هللا » ناحبس  »

نادنمشیدنا و مهف  نادنمدرخ و  لقع  نادنمشناد و  شناد  هک  نآ  زا  تسا  هزنم  یهلا  سدقم  تاذ  هک  نیا  زا  تسا  رپ   � تیب لها  تایاور 
مهف لقع و  هب  هچره  دنرادن و  هار  وا  سودق  تاذ  هب  نطاب  رهاظ و  ساوح  دسرب ؛ شتاذ  هنک  هب  غیلب  حیصف و  نایوگنخس  قطن 

. تسا قح  سودق  تاذ  ریغ  ًارهق  تسا و  یهانتم  كَردُم و  لوقعم و  دودحم و  دیآ  رشب  كرد  روعش و  و 

ادخ يرطف  تفرعم 

هب شتایآ  ندنایامن  اب  هدرک و  یفرعم  شناگدنب  هب  ار  شلاعفا  تافص و  دوخ و  یهلا  سدقم  تاذ  هک  تسا  هدمآ  ، � تیب لها  تایاور  رد 
هب ار  نانآ  ملاع ، نآ  رد  داد و  ياج  رذ  ملاع  زا  اه  نآ  ياه  لد  رد  ار  دوخ  تفرعم  لاعتم  يادـخ  دـنک . یم  دوخ  هجوتم  ار  ناـنآ  اـه ، نآ 

: دومرف اه  نآ  هب  دومن و  هجوتم  دوخ 

(3) ؛  � یََلب اُولاَق : مُّکِبَِرب ؟ ُتَْسلَأ  �

. يرآ دنتفگ : همه  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ 

تلاسر هرابرد  اه  نآ  زا  تیبوبر ، زا  لاوس  زا  دعب  ملاع ، نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور ، رد 

ح20 و ص366 ، هالصلا ) باتک  زا  یّلصملا  ناکم  باوبا  زا  باب 16   ) ح52 ص254 ، ج84 ، راونألاراحب ، ح8 ؛ ص117 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1
ح35. و ص380 ، هالصلا ) باتک  زا  یّلصملا  ناکم  باوبا  زا  باب 22  )

ص263 266. نآرق ، ملع  رد  نابات  دیشروخ  باتک  هب  دینک  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 2
هیآ 172. (، 7  ) فارعألا - 3
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: دومرف اه  نآ  هب  دومن و  لاوس  مه   � نینمؤملاریما تیالو  � و  دّمحم

(1). َنِینِمْؤُْملاُریمَا ٌّیلَع  اَذَه  َّنَأَو  ِیلوُسَر  ٌدَّمَُحم  اَذَه  َّنَأ 

نادـب ار  اه  نآ  دـش و  رارقرب  تباث و  اه  نآ  ياه  لد  رد  نامیا  قح و  سودـق  تاذ  تفرعم  دـندرک و  هدـهاشم  دـندش و  هجوتم  همه  سپ 
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دومرف . گنر 

(2) ؛  � اَْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  هللا  َهَرِْطف  �

. تشرس نآ  رب  ار  مدرم  هک  ادخ  ترطف 

: دومرف زین ،

(3) ؛  � ًهَْغبِص ِهللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهللا  َهَْغبِص  �

!؟ تسا رتهب  ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  ار ) مالسا  دیحوت و  نامیا ، گنر  دیریذپب  ( ؛ تسا ادخ  گنر  نیا 

اعطق تسا ، هدـیرفآ  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  تسیک  یـسرپب : ناـنآ  زا  رگا  � تسا ، رارقرب  تباـث و  ناـشیاه  لد  رد  تـفرعم  نوـچ  سپ 
(�.(4 ادخ تفگ : دنهاوخ 

هجوتم همه  دـندرگ ، تخـس  ياه  جوم  فلاخم و  ياهداب  راچد  ایرد  نایم  رد  دـنوش و  راتفرگ  اـیرد  ارحـص و  ياـه  یکیراـت  رد  مه  رگا 
میرک سدقم  تاذ  نیا  سپ  دنوش . لسوتم  ودب  هتشگ  عطقنم  ریغ  زا  دنوش و  راودیما  وا  هب  دننک و  دادمتسا  وا  زا  دندرگ و  وا  سدقم  تاذ 

رداق و 

رکـشت وا  زا  هک  نیا  ياج  هب  اه  نآ  یلو  دـشابن ؛ يا  هدـنهد  تاجن  چـیه  هک  هاگ  نآ  دـهد ، یم  تاجن  ار  اـه  نآ  هک  تسا  یهاـنتم  ریغ  و 
(5). دنوش یم  شرکنم  هدیزرو  رفک  وا  هب  دننک ،

(. رفکلا نامیالا و  باتک  زا  مالسالاو و ... نامیالا  باوبا  زا  موس  باب   ) ح23 ص114 ، ج67 ، راونألاراحب ، - 1
هیآ 30. (، 30  ) مورلا - 2
هیآ 138. (، 2  ) هرقبلا - 3

 . � ُهللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئلَو  � هیآ 38 : (، 39  ) رمزلا - 4
ْمُه اَذِإ  ِّرَبـْلا  َیلِإ  ْمُـهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدـلا  ُهـَل  َنیِِـصلُْخم  هَـللا  اُوَـعَد  ِکـْلُْفلا  ِیف  اوـُبِکَر  اَذِإَـف  � هـیآ 65 : (، 29  ) توـبکنعلا هروـس  هـب  هراـشا  - 5
هب رطخ  زا  نوچ  دنناوخ و  یم  لماک  صالخا  هب  ار  ادخ  اهنت  لاح  نآ  رد  دتفایب  رطخ  هب  دـنوش و  یتشک  راوس  هک  ینامز  سپ  � ؛ َنوُکِرُْشی

. دنوش یم  كرشم  اتکی  يادخ  هب  زاب  دندیسر  لحاس  هب 
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راهظا یفرعم و  اه  نآ  هب  ار  دوخ  دـنک و  یم  هجوتم  دوخ  هب  دزادـنا و  یم  يراوشد  یتخـس و  رد  ار  نانآ  اهراب  تجح ، مامتا  رطاخ  هب  وا ،
دنک یم  نشور  ار  يرطف  تفرعم  رون  دیامن و  یم 

ات دـنک  یم  عطق  نارگید  هب  ار  اه  نآ  ياهدـیما  دـیامن و  یم  فرطرب  ار  اه  نآ  ياـهوزرآ  لاـمآ و  یـشومارف و  تلفغ و  ياـه  باـجح  و 
يوس زا  يروآدای  یکدـنا  اب  دـنک ، یم  ثوعبم  ار  شناربمایپ  هک  یتقو  ات  دـندرگ ؛ شیوخ  قلاخ  رکذـتم  دـنوش و  وا  سدـقم  تاذ  هجوتم 

. دنوش هجوتم  سدقم  تاذ  نآ  هب  ناربمایپ ،

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

(1) ؛  � َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  اَهَلْهَأ  اَنْذَخَأ  ّاَلِإ  ٍِّیبَن  نِم  ٍهَیْرَق  ِیف  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  �

یتخس هب  ار  شمدرم  هک  نآ  رگم  میداتسرفن  ربمایپ  يرهش ، چیه  رد 

. دنیآرد يراز  هب  رگم  ات  میدرک  راچد  جنر  و 

: دندومرف یم  ناربمایپ  سپ 

(2) ؛  � ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  اَم  هللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  �

. تسین ادخ  زج  يدوبعم  چیه  ار  امش  دیتسرپب . ار  ادخ  نم ، موق  يا 

دینکن و تلفغ  وا  زا  دیوش و  یم  لّسوتم  وا  هب  اه  یتخس  دیادش و  رد  هک  دییامنب  ار  یسدقم  تاذ  نآ  هظحالم  دنتفگ : یم  مدرم  هب  اه  نآ 
نایملاع راگدرورپ  برغم و  قرشم و  راگدرورپ  تسین . وا  زج  يدوبعم  امش  يارب  هک  دینک ؛ تدابع  ار  وا  دییامنن و  نارفک  ار  وا  تمعن 

یتخـس و رد  هک  یـسدقم  تاذ  نآ  هک  دبای  یم  رد  يرطف ، تفرعم  رون  هب  هجوت  اب  یـسک  ره  تسوا . ناسنا  تادوجوم و  مامت  هدننیرفآ  و 
قلاخ اب  ار  شیوخ  تنیابم  تیریغ و  تسوا و  دوخ  هراچیب  ریقف و  فیعـض و  سفن  زا  ریغ  درب  یم  هاـنپ  وا  هب  دوش و  یم  هجوتم  وا  هب  جـنر 

(3). دبای یم  دوخ 

هیآ 94. (، 7  ) فارعألا - 1
73 و 85. ، 65 تایآ 59 ، (، 7  ) فارعألا - 2

ص177 219. هیمامالا ، دیحوت  همجرت  ر.ك : - 3
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. دییامرفب نایاقآ ، تفگ : اقآ  لیلخ  جاح  دش و  ایهم  هرفس  ماگنه ، نیا  رد 

ام هب  هنوگچ  نید  ناگرزب  دننیبب  ات  منک  یم  لقن  نایاقآ  يارب  ثیدح  دنچ  ماش ، فرـص  زا  دعب  دیامرف ، تمحرم  قیفوت  ادخ  رگا  یحابص :
. دنا هداد  یسانشادخ  سرد 

. دییامرفب اقآ ، تفگ : دومن و  هدایپ  حایس  هب  ور  ناخ  نیسح  رتکد 

. دییامرفب تسا ؛ نایاقآ  دوخ  لزنم  اقآ : لیلخ  جاح 

. هرفس هشوگ  راهچ  رد  نایرب  غرم  راهچ  ولابلآ و  ودک و  شروخ  ولپ و  زا  دوب  هدش  ُرپ  هرفس 

! دیروخن ولابلآ  شروخ  دیدز . شوج  دایز  امش  اقآ ، ترضح  رتکد :

! دروخ یمن  یناویح  دنک و  یمن  لمع  روتسد  فالخرب  اقآ  ترضح  یحابص :

تـسد تقیرط  نیا  زا  مراد  لایخ  مدش و  رـصبتسم  نم  تفگ : دوب ، هدیـشک  دوخ  ولج  ار  هدش  نایرب  غرم  فرظ  هک  یلاح  رد  هدایپ ، حایس 
. مرادرب

. دندرک فرص  ار  ماش  نیریش ، ياه  حازم  مامت و  یمرگ  اب  دش و  دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

، دنیامرف نایب  ام  يارب  یسانشادخ  هب  عجار  نید  نایاوشیپ  ناماما و  زا  ینانخس  یحابص  ياقآ  رگا  تفگ : هدایپ  حایس  ماش ، فرـص  زا  سپ 
. میوش یم  نونمم  یلیخ 

حبص ار  ثحب  مینک و  تحارتسا  همه  دییامرفب ، هزاجا  رگا  دنا . هدش  هتسخ  نایاقآ  هتـشذگ و  تقو  هک  منک  یم  نامگ  داد : خساپ  یحابص 
. میهد همادا 

. دندیباوخ دنتفر و  تحارتسا  رتسب  رد  یگمه  هدروآ ، باوخ  تخر  داد  روتسد  اقآ  لیلخ  جاح  دندرک و  تقفاوم  نایاقآ  همه 

دعب دناوخ . ار  بش  زامن  تفرگ و  وضو  هدومن  تکرح  بش  رخآ  شیوخ ، تداع  قبط  دیباوخ و  شیاقفر  دزن  ار  بش  نآ  اقآ  لیلخ  جاح 
ياقآ هک  دوب  حبص  زامن  بیقعت  نیب  رد  تشگ . هضیرف  يادا  لوغشم  دعب ، تفگ و  هتسهآ  ار  حبص  ناذا  دش ، هک  ناذا  تقو  بش ، زامن  زا 

. دنتشگ زامن  تامدقم  لوغشم  دندش و  رادیب  باوخ  زا  اقفر  ریاس  رتکد و  یحابص و 

درک و ور  ناـیاقآ  هب  هدومن  نوریب  رتـسب  زا  ار  دوخ  رـس  دروخ ، یم  ناـکت  درک و  یم  تکرح  دوـخ  رتـسب  رد  هک  یلاـح  رد  هداـیپ ، حاـیس 
. مکیلع مالس  تفگ :

! يدرک مالس  دازیمدآ  لثم  الاح  قیفر ، يا  ناه ، تفگ : داد و  مالس  باوج  اقآ  دمص  جاح 
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. دروآ ياج  هب  زامن  اقفر ، اب  تفرگ و  وضو  دمآ و  رختسا  بل  دش و  دنلب  هدایپ  حایس  راّضح و  هدنخ  يادص 

اب درک ، یم  مرگ  ار  سلجم  دوخ  شوج  يادص  هب  هک  ار ، یگرزب  روامس  مه  دمحم  يدهـشم  درک . یم  هدامآ  ار  هناحبـص  اقآ  لیلخ  جاح 
. دوب هدومن  گنر  ییالط  ار  ناتخرد  ياه  گرب  دیشروخ  عاعش  درک . یم  نوریب  قفا  نابیرگ  زا  رس  تشاد  دیشروخ  دومن . رضاح  هناحبص 

توکـس دـنتفر  یم  ارحـص  فرط  هب  هک  ییاه  شیم  اه و  هرب  يادـص  دـیزو . یم  رت  شوخ  ییوب  اب  اه  لگ  يور  زا  یـشوخ  میـسن  یهاگ 
. دندوب هناحبص  فرص  لوغشم  همه  تشگ و  یم  سلجم  رود  ياچ  ریش و  ینیس  دوب . هتسکش  مهرد  ار  هقطنم 

مینک تقفاوم  دییایب  تسافصاب . بوخ و  یلیخ  نوریب  ياوه  نایاقآ ، یلعدمحم : جاح 

یکلم اجنیا  یخسرف  شش  رد  نم  : تفگ اقآ  لیلخ  جاح  دندرک . تقفاوم  همه  وگ ، تفگ و  يرادقم  زا  دعب  مییامن . شدرگ  يزور  دنچ  و 
. مراد افصاب 

لوا یلو  میورب . اجنآ  هب  يزور  دنچ  تسین  دب  تساوه . بآ و  شوخ  افـصم و  یلیخ  ناشیا  کلم  دـنیامرف . یم  تسار  اقآ  جاح  یحابص :
میهد ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  میورب و  رهش  هب 

دندرک و تکرح  رهـش  يوس  هب  یگمه  هدومن  هدامآ  ار  دوخ  نیـشام  اقآ  لیلخ  جاح  میورب . اقآ  لیلخ  جاح  کلم  فرط  هب  نآ ، زا  دـعب  و 
اقآ جاح  کلم  فرط  هب  هدش  رضاح  یگمه  دوخ ، ياهراک  ماجنا  زا  سپ  یتعاس ، دنچ  زا  دعب  دنداد . رارق  اقآ  لیلخ  جاح  هزاغم  ار  دعوم 

. دندومن تکرح 

؟ میرادرب دوبن  مزال  رهش  زا  يزیچ  اقآ ، لیلخ  جاح  یلعدمحم : جاح 

دروخ و یناکت  داتفا و  زادـنا  تسد  رد  نیـشام  ماگنه ، نیا  رد  تسایهم . اج  نآ  زیچ  همه  میتشادرب و  خـی  يرادـقم  طقف  اقآ : لیلخ  جاـح 
. دش دنلب  خوا  خآ و  هلان و  داتفا و  هدایپ  حایس  يور  یلعدمحم  جاح  دنداتفا . مه  يور  نارفاسم 

لعاف لعف و  تسوا و  تاروطت  زا  زین  نیا  درادن ! خوا  خآ و  اقآ ، ترضح  اقآ : دمص  جاح 

! تسا یکی  لوعفم  و 

. دش دنلب  هدنخ  يادص  حازم ، نیا  زا 
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دراو هزات  نانامهم  مشچ  اجنآ  يابیز  هرظنم  هوک و  هنماد  يزبس  تشگ . رادیدپ  هوک  هنماد  رد  شخب  حرف  هعلق  ياه  هناخ  حبـص ، تعاس 9 
. دومن هریخ  ار 

هک اه  نآ  زا  یکی  دـندمآ . نیـشام  يوس  هب  نیعراز  زا  رفن  دـنچ  هدـش  نیـشام  هجوتم  هعلق  نانز  لافطا و  دـش . دـنلب  نیـشام  قوب  يادـص 
. دومن یسرپ  لاوحا  تشاد و  هگن  ار  نیشام  لیلخ  جاح  دینش . مالـس  باوج  درک و  مالـس  کیدزن و  دیود  دوب  رفعج  ییالبرک  هب  فورعم 

. دنتسه نیسح  هنن  دمحم و  هنن  یلب ، تفگ : رفعج  ییالبرک  تسه ؟ یسک  غاب ، رد  دیسرپ : سپس 

ترامع لباقم  رد  درک و  تکرح  غاب  ترامع و  فرط  هب  نیشام  مینک . تسرد  يراهن  رتدوز  هک  ایب  مه  تدوخ  امش  سپ  اقآ : لیلخ  جاح 
. دییامرفب نایاقآ ، تفگ : دومن و  زاب  ار  نیشام  رد  دمآ و  نییاپ  اقآ  لیلخ  جاح  داتسیا .

. دییامرفب تفگ : درک و  زاب  ار  قاتا  رد  اقآ  لیلخ  جاح  دنتفر . الاب  اه  هلپ  زا  نانامهم 

دـنتفرگ و رارق  نآ  لباقم  رد  ناـیاقآ  دوب . هدوزفا  نآ  ییاـبیز  افـص و  رب  يراـج  رهن  مرخ و  زبس و  رایـسب  دوب  يا  هرد  تراـمع ، نییاـپ  رد 
شرف ار  هرد  هوک و  ارحـص و  نادیم  نیدرمز ، شرف  هب  هک  دـندش  راگدرورپ  تردـق  تایآ  رد  ریـس  نآ و  یمرخ  هرد و  تحایـس  لوغـشم 

. دوب هدومن 

ار نآ  مزاول  دـعب  تشاذـگ و  زیم  يور  قاتا  رانک  رد  ار  یجنرب  روامـس  دـمحم  هنن  هک  تشذـگن  يزیچ  داد . اذـغ  روتـسد  اقآ  لیلخ  جاح 
ياچ نانامهم  يارب  شدوخ  تسشن . روامس  زیم  لباقم  سپس ، تفگ ، مدقم  ریخ  نانامهم  هب  دش و  قاتا  دراو  اقآ  لیلخ  جاح  درک . رـضاح 
لیم هچ  راهن  تفگ : نانامهم و  هب  درک  ور  اقآ  لیلخ  جاح  مکیلع . مالـس  دـش : دراو  رفعج  ییالبرک  دـندروخ . ياچ  هرود  کـی  تخیر و 

؟ دیراد

. دوش یمن  مهارف  يزیچ  تسا ؛ رهظ  کیدزن  اقآ : دمص  جاح 

هنن دمحم و  هنن  دننیچب و  ناجنداب  يرادـقم  رفعج  ییالبرک  نآلا  هک  تسا  نیا  درک  مهارف  دوش  یم  دوز  هک  ییاذـغ  ارچ ، اقآ : لیلخ  جاح 
. میروخب دننک ؛ تسرد  ناجنداب  کشک و  هدییاس  ِکشک  يردق  اب  دننک و  خرس  نیسح 

. تخیر یم  ياچ  اقآ  لیلخ  جاح  دش و  نوریب  اذغ  هیهت  يارب  رفعج  ییالبرک  دندیدنسپ . ار  اذغ  داهنشیپ  نیا  همه 
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. میربب یّظح  ناشیا  تانایب  زا  ات  دیامن  عورش  ار  دوخ  شیامرف  یحابص  ياقآ  تسا  بوخ  تسا . ییافصاب  ياج  افاصنا  هدایپ : حایس 

. درک ندناوخ  هب  عورش  دروآرد و  دوخ  بیج  زا  يا  هچباتک  یحابص  ياقآ  دنداد . تبثم  ِرظن  همه 

تایاور رد  وا  فاصوا  ادخ و  تفرعم 

: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

ُْریَغ ٌِقلاَخ  ٌّبَر ، ُهَّنِإ  . ٍَهلْزُع ُهَنُوْنَیب  اـَل  ٍهَفِـص ، ُهَنُوْنَیب  ِزییِمَتلا  ُمْکُحَو  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُهُزییْمَت  ُهُدـیِحوَتَو  ُهُدـیِحوَت ، ُُهتَفِْرعَمَو  ُُهتاَْـبثِإ ، ُهُدوُجُوَو  ُُهتاَـیآ ، ُُهلِیلَد 
(1) ؛  ِْهَیلِإ ِهَفِْرعَْملِاب  يِّدَؤُْملاَو  ِْهیَلَع  ِلِیلَّدلِاب  ُّلاَّدلا  َوُه  ِهِسْفَِنب . َفِرُع  ْنَم  ٍهلِِإب  َْسَیل  َِکلَذ : َدَعب  لاَق  َُّمث  . ِِهفالِِخب َوُهَف  َرِّوُُصت  اَمُّلُک  ٍقُولْخَم  ٍبُوبْرَم 

شقلخ زا  مه  وا  ییادـج  تسا و  شقلخ  زا  وا  ندرک  ادـج  شدـیحوت  تسوا . دـیحوت  شتفرعم  وا و  تابثا  شدوجو  وا و  تاـیآ  وا  لـیلد 
[. یناکم و   ] یلزُع ییادج  هن  تسا ، یتفص  ییادج 

دعب سپـس  تسا . نآ  فالخ  هب  وا  دوش  یم  رّوصت  هک  يزیچ  ره  دـشاب . یقلاخ  راگدرورپ و  ار  وا  هک  نیا  هن  تسا ، قلاخ  راگدرورپ و  وا 
هب  ] ار دوخ  تفرعم  دـنک و  یم  ییامنهار  تلالد و  دوخ  رب  لیلد  اـب  وا  دوش . هتخانـش  دوخ  يدوخ  هب  هک  یـسک  تسین  ادـخ  دومرف : نآ  زا 

. دناسر یم  شناگدنب ]

: دیامرف یم  رگید ، هبطخ  رد 

(2) ؛  ِهِْقلَخ َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ٌهَقِْرفَت  ُهُْهنُکَو  ٌهَقیِقَح  ُُهتاَذَو  ُهُدیِحوَت ... ِِهتَفِْرعَم  َلْصَأَو  ُُهتَفِْرعَم ، هللا  ِهَدابِع  َلَّوَا  َّنِإ 

 ...(. هللا دیحوتب  قلعتی  امیف   � هجاجتحا  ) ص201 ج1 ، جاجتحالا ، - 1
(. � نینمؤملاریما نع  يور  ام  باب   ) ص61 و 63 لوقعلا ، فحت  - 2
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. تسوا قلخ  زا  شا  ییادج  وا  تقیقح  تسا و  تقیقح  وا  تاذ  تسوا ... دیحوت  وا  تفرعم  لصا  وا و  تفرعم  وا  تدابع  هحولرس 

: دیامرف یم  رگید ، ياج 

َو ِءایْشَألا  َنِم  اَِهب  َنَاب  ُُهتَرُْدق ] هخسن : یف   ] ٌهَرُْدق . َناَک اَم  َقَلَخ  ٍءْیَـش  ْنِم  َالَو  َناَک  ءْیَـش  ْنِم  َال  يذَّلا  ِدِّرَفَتُْملا  ِدَمَّْصلا  ِدَحَألا  ِدِحاَْولا  ِهِلل  ُدْمَْحلَا 
ُّلُکَو . َقَلَخ اَم  َعَنَص  ٍءْیَش  ْنِم  َال  ُهللاَو  َعَنَص  ٍءْیَش  ْنِمَف  ٍءْیَش  ِِعناَص  ُّلُکَو  . ٍبَصَن َالَو  ٍبَعَت  َالَو  َقَبَـس  ٍلاَثِم  اَِلب  َقَلَخ  اَم  َعَدَْتبِا  ُْهنِم ... ُءاَیْـشَألا  َِتنَاب 

(1) ؛ ... ْمَّلَعَتَی َْملَو  ْلَهْجَی  َْمل  ُهللاَو  َمَّلَعَت ، ٍلْهَج  ِدَْعب  ْنِمَف  ٍِملاَع 

زا نآ  اب  وا  مه  هک  یتردق  هدیرفاین . يزیچ  زا  زین  ار  دوخ  قولخم  هدوبن و  يزیچ  زا  هک  تسار  اهنت  دمـص و  هناگی و  دحاو و  يادخ  دـمح 
يرگ تعنـص  ره  درک . ادتبا  شالت  تمحز و  نودـب  قباس و  يوگلا  نودـب  ار  دوخ  قلخ  هتـشگ ... ادـج  وا  زا  ایـشا  مه  هتـشگ ، ادـج  ایـشا 

؛ دوش یم  ملاع  ینادان ، لهج و  زا  دـعب  یملاع  ره  تخاسن . يزیچ  زا  ار  دوخ  قولخم  دـنوادخ  یلو  دزاـس ؛ یم  يزیچ  زا  ار  دوخ  عونـصم 
. تسا هتفرگن  دای  مه  یسک  زا  درادن و  هار  دنوادخ  رد  لهج  یلو 

: دیامرف یم  رگید ، هبطخ  رد 

ُكَرْدـُیَال ٍهَّیِْفیَک  ِْریَِغب  ُفوُْرعَْملَا  ٍهَّیِفَخ  ُْریَغ  ِْهیَلَع  ْمُهُِرئاَرَـسَو  ٌهَّیِْفنَم ، ُْهنَع  ِْقلَْخلا  ِیناَـعَمَف  . ِبُویُْغلا ُماـَّلَع  ُْرتَْولا  ِبوُرُّضلاَو ، ِها�بْـشَألا  ِنَع  �یلاَـعَتُْملَا 
(2) ؛  ٍهَِّیلَزَأ ٍلوُصُأ  ْنِم  َءاَیْشَألا  ُِقلْخَی  َْمل  ُراَْصبَْالا ... ُهُکِرُْدتَالَو  ِساَّنلِاب ، ُساَُقیَالَو  ِّساَوَْحلِاب ،

(. مود باب   ) ح3 ص41 ، دیحوتلا ، دیحوتلا ؛) عماوج  باب   ) ح1 ص134 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1
یلاعت هئامـسا  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح22 ص294 ، ج4 ، راونألاراحب ، هابشَألا ؛»  » زا لدب  ءایـشَألا » ( » مود باب  ح34( ص79 ، دیحوتلا ، - 2

(. دیحوتلا باتک  زا  و ...
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هدیـشوپ وا  رب  ناشیاهزار  تسا و  یفتنم  وا  زا  قلخ  ياهانعم  تساه . بیغ  ياـناد  اـهنت و  تسا . ریاـظن  هابـشا و  زا  یلاـعتم  رترب و  دـنوادخ 
زا ار  ایـشا  دـننک ... یمن  شکرد  اه  هدـید  ددرگن و  سایق  مدرم  هب  دوش و  یمن  كرد  ساوح  اـب  تیفیک . نودـب  دوش  یم  هتخانـش  تسین .

. تسا هدرکن  قلخ  یلزا  یلوصا 

: دیامرف یم  رگید ، ینخس  رد 

ٍهَّیَِدبَأ َِلئاوَأ  ْنِم  َالَو  ٍهَِّیلَزَا  ٍلوُصُأ  ْنِم  َءایْـشَألا  ُِقلْخَی  َْمل  . ٌبوُْسنَم ِهِْریَغ  َیلِإَو  ٌبوُرْـضَم  ِهِْقلَِخل  ُّدَْحلاَف  ِداَهِْملا ... ِحِطاَسَو  ِدابِْعلا  ِِقلاَخ  هِلل  ُدْمَْحلَا 
؛(1)

. تسا بوسنم  ادخ  ریغ  هب  هدـش و  هدز  قلخ  يارب  هزادـنا  دـح و  سپ  تسا . ... نیمز  هدـننارتسگ  ناگدـنب و  راگدـیرفآ  صوصخم  دـمح 
. تسا هدیرفاین  يدبا  یلزا و  یلوصا  زا  ار  تاقولخم 

: دیامرف یم  رگید ، هبطخ  رد  ماجنارس ،

(2) ؛ ... ًهَّیَِدب َْتناَک  ٍلوُصُأ  ْنِم  َال  ِهَّیِرَْبلا  َفُونُص  َأَْشنَأ 

. تسا هدرکن  داجیا  یلوا  یلوصا  زا  ار  تاقولخم  فانصا 

: تسا هدومرف  ٍهَِّیلَزَا ،» ٍلوُصأ  ْنِم  َءایْشَألا  ُِقلْخَی  َْمل  : » � نینمؤملاریما نخس  نیا  حیضوت  رد  ، � یسلجم همالع 

(3). دنتسه یلویه  لوقع و  مَِدق  هب  لئاق  هک  تسا  يا  هفسالف  در  مالک  نیا 

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

هِلل ُدْمَْحلَا  ِْنیَالا . ِیَُؤمَو  ِنّ ِْفیَْکلا  ِیَکُمَو  ِفّ ِْثیَْحلا  ِّثِیَُحم  هِلل  ُدْمَْحلَا 

ص306. هبطخ 163 ، هغالبلا ، جهن  - 1
(. دیحوتلا باتک  زا  یلاعت و ... هئامسا  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح44 ص319 ، ج4 ، راونألاراحب ، - 2

ص296. ج4 ، راونألاراحب ، - 3
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(1) ؛  ٌمَْون َالَو  ٌهَنِس  ُهُذُخْأَتَال  يِذَّلا 

ترُچ و ار  وا  هک  تسار  يادـخ  دـمح  تسا .] طلـسم  اه  نیا  همه  رب  و   ] هدـیرفآ ار  ناـکم  یگنوگچ و  ناـمز و  هک  تسار  يادـخ  دـمح 
. دریگ یمن  باوخ 

: دیامرف یم  زین ،

(2) ؛  ٌقُولْخَم َوُهَف  َّلَج  َو  َّزَع  َهللا  اَلَخ  اَم  ٍءْیَش  ُمْسِإ  ِْهیَلَع  َعَقَو  اَمُّلُکَو  ُْهنِم . ٌْولِخ  ُهَْقلَخَو  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٌْولِخ  �یلاَعَتَو  َكَرابَت  َهللا  َّنِإ 

ّزع دنوادخ  زا  ریغ  دوش  قالطا  نآ  رب  ءیش  مسا  هک  يزیچ  ره  دنا . یهت  وا  زا  زین  شقلخ  تسا و  یهت  شقلخ  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
. تسا قولخم  ّلج  و 

: میناوخ یم  ریبک ، نشوج  ياعد  رد 

ًاِظفاَح اَی  ٍعُوفْرَم ، َْریَغ  ًاِعفاَر  اَی  ٍروُهْقَم ، َْریَغ  ًارِهاَق  اَی  ٍكُولْمَم ، َْریَغ  ًاِکلاَم  اَی  ٍقُولْخَم ، َْریَغ  ًاِقلاَخ  اَی  ٍعُونْـصَم ، َْریَغ  ًاِعناَص  اَی  ٍبُوْلغَم ، َْریَغ  ًاِبلاَغ  اَـی 
(3) ؛ ... ٍروُْصنَم َْریَغ  ًارِصاَن  اَی  ٍظوُفْحَم ، َْریَغ 

يا تسین ، یـسک  هدـیرفآ  هک  يراگدـیرفآ  يا  تسین ، يرگید  هتخاـس  هـک  يرگ  تعنـص  يا  دوـشن ، هریچ  وا  رب  یـسک  هـک  يا  هریچ  يا 
، تسین وا  زا  رت  هبترم  دنلب  یسک  هک  يا  هبترم  دنلب  يا  دوش ، یمن  زوریپ  وا  رب  یسک  هک  يدنمزوریپ  يا  تسین ، یسک  كولمم  هک  یکلام 

... . دوش یمن  يرای  هک  يا  هدننک  يرای  يا  دنک ، یمن  ظفح  ار  وا  یسک  هک  يا  هدننک  ظفح  يا 

(. � رقابلا دمحم  مامالا  خیرات  باوبا  زا  مهن  باب   ) ح1 ص347 ، ج46 ، راونألاراحب ، - 1
(. متفه باب   ) ح4 ص105 ، دیحوتلا ، - 2

(. ءاعدلا رکذلا و  باتک  زا  همئالا و ... یبنلا و  زارحأ  باوبا  زا  باب 52   ) ص390 ج94 ، راونألاراحب ، - 3
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: دیامرف یم  مه   � اضر ترضح  متشه ، ماما 

وا رب  ادخ ، هتخاس  اب  تسا . لولعم  دشاب  رگید  يزیچ  رد  شماوق  هک  يزیچ  ره  تسا . عونـصم  دوش  هتخانـش  دوخ  يدوخ  هب  هک  يزیچ  ره 
... . ددرگ یم  تباث  شتجح  ترطف ، هب  دوش و  یم  ادیپ  داقتعا  شتفرعم  هب  اهدرخ ، اب  دوش و  یم  لالدتسا 

... . دنک یمن  ادیپ  هزادنا  ّدح و  دودحم ، روما  ندش  دودحم  اب  هک  نانچ  دوش ؛ یمن  ادیپ  وا  رد  يرییغت  قولخم ، ندش  ریغ  اب 

یم مولعم  وا ، تسد  هب  رهاوج  داجیا  اب  درادن . دوجو  وا  يارب  ساوح )  ) نامه ِدننام  هک  دوش  یم  هتـسناد  هدروآ ، دوجو  هب  ار  ساوح  نوچ 
. تسین يرهوج  نینچ  ار  وا  هک  دوش 

دوش یم  مولعم  هداد ، رارق  ایـشا  نیب  هک  یتبارق  یکیدزن و  اب  تسین . يدض  ار  وا  هک  دوش  یم  نشور  هدرک ، رارقرب  ایـشا  نیب  هک  يداضت  اب 
. تسین یکیدزن  نیرق و  ار  وا  هک 

تبوطر دض  ار  یکشخ  یهایس ، دض  ار  يدیفس  تملظ ، دض  ار  رون 

هدننک عمج  ار  اه  فلاخم  تسا . هداد  رارق  یمرگ  دض  ار  يدرس  و 

... . تسا هدرک  تلالد  اه  نآ  هدننک  عمج  هدننک و  ادج  رب  شندومن ، عمج  ندرک و  ادج  اب  تسا . هدننک  ادج  ار  اه  کیدزن  و 

؛ ِهِِعناَص ْنِم  ُِعنَتْمَی  ِهِیف  ُنِکُْمی  اَمُّلُکَو  . ِهِِقلاَخ ِیف  ُدَجُویَال  ِْقلَخلا  ِیف  اَم  ُّلُکَف 

. تسا عنتمم  شعناص  رد  دشاب  نکمم  قلخ  رد  هک  يزیچ  ره  و  دوش ، یمن  تفای  شقلاخ  رد  دوش  تفای  قلخ  رد  هچره 

!؟ دنک ادیپ  هار  زین  وا  دوخ  رد  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  شدوخ  وا  هک  يزیچ  دوش  یم  هنوگچ  درادن . هار  وا  رد  نوکس  تکرح و 

!؟ ددرگرب مه  وا  دوخ  هب  هدرک  شعورش  وا  هک  يزیچ  دوش  یم  هنوگچ  و 
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(1) ... . دوش یم  عنتمم  وا  رب  ندوب  یلزا  دوش و  یم  هیزجت  وا  تقیقح  دبای و  یم  هار  وا  تاذ  رد  رییغت  فالتخا و  دشاب ، نینچ  رگا 

هب مه ، اقآدمص  یجاح  دندوب و  وحم  یحابص  ياقآ  ینارنخس  نایب و  زرط  نیریـش و  نانخـس  رد  هدایپ  حایـس  ربژه و  ناخ و  نیـسح  رتکد 
یم شا  هرهچ  رب  شکـشا  تارطق  یهاگ  دوب و  هتفرگ  لغب  ار  شیاهوناز  مه  یلعدـمحم  یجاح  داد . یم  ناکت  ار  شرـس  قیدـصت ، هناشن 

. تخیر

: دیامرف یم   � ادخ لوسر  داد : همادا  یحابص  ياقآ 

(2) ؛  َقَلَخ اَّمِم  ٍءْیَِشب  َقَبَس  َناَک  ٍلاثِم  ِْریَغ  یَلَع  َقَلَخ  اَم  َأَْشنَأَو  َعَدَْتبا  اَم  َأَدَْتبِا  ًاِّیناَدْحَو ... ِِهتَِّیلَوَأ  ِیف  َناَک  يِذَّلا  هِلل  ُدْمَْحلَا 

يوگلا اب  ار  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  کی  چـیه  دومن و  عادـبا  هک  ار  نآ  درک  ادـتبا  تسا . ... هناگی  شندوب  لوا  رد  هک  تسار  يادـخ  دـمح 
. درکن داجیا  قباس 

: دسیون یم  یناجرج  دیزی  نب  حتف  هب  يا  همان  رد  مه   � اضر ترضح 

یَلَع ِهِْقلَخ  ِثوُدُِـحبَو  ِهِْقلَِخب  ِهِدوُجُو  یَلَع  ِّلاَّدـلا  ِِهتَِّیبُوبُر ، ِهَفِْرعَم  یَلَع  ْمهِرِطاَفَو  َدْـمَْحلا ، ُهَداَبِع  ِمِْهلُْملا  هِلل  ُدْـمَْحلَا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 
اَّمِم ْمِِهتاَوَذ  ِناَْکمِِِإلَو  ْمِِهتاَوَذ ، ِیف  ُنِکُْمی  اَّمِم  ِهِعاِنْتمِإل  ِهِْقلَخ  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ُباَجِْحلاَف  ُباَجِحلا ، ُُهبُجْحَیَال  َُهل ... َْهبِـش  اـَل  ْنَأ  یَلَع  ْمِهِهاَبْـشَِأبَو  ِِهلَزَأ 

(3) ؛  ِدوُدْحَْملاَو ِّداَْحلاَو  ِبُوبْرَْملاَو  ِّبَّرلاَو  ِعُونْصَْملاَو  ِِعناَّصلا  ِقاِرْتفِالَو  ُُهتاَذ ، ُْهنِم  ُِعنَتْمَی 

هب شدوجو و  رب  دوخ ، قلخ  هب  تسا  هدیرفآ  شتیبوبر  تخانش  رب  ار  اه  نآ  دنک و  یم  ماهلا  شناگدنب  رب  ار  دمح  هک  تسار  يادخ  دمح 
تلالد اه ، نآ  نتشاد  هیبش  هب  دنک و  یم  تلالد  شندوب  یلزا  هب  شقلخ ، ثودح 

(. مود باب   ) ح2 ص34 ، دیحوتلا ، باب 11 ؛)  ) ح51 ص149 ، ج1 ، ، � اضرلا رابخأ  نویع  - 1
(. هیبشتلا یفن  دیحوتلا و  مود : باب   ) ح4 ص44 ، دیحوتلا ، - 2

ح14. ص56 ، دیحوتلا ، - 3

تایاور رد  وا  فاصوا  ادخ و  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

. دناشوپ یمن  ار  وا  یباجح  هدرپ و  چیه  تسین ... یهیبش  ار  وا  هک  دنک  یم 

دراد هار  اه  نآ  تاوذ  رد  تسا و  نکمم  شقلخ  تاوذ  رد  هچنآ  زا  دراد  عانتما  وا  تاذ  هک  نآ  رطاخ  هب  تسا ، باجح  شقلخ  وا و  نایم 
. دراد دوجو  دودحم  هدنهد و  دح  بوبرم و  ّبر و  عونصم و  عناص و  نیب  هک  یقارتفا  رطاخ  هب  و  تسا ؛ عنتمم  وا  تاذ  رد  هچنآ 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

(1) ؛ ... ُراَْصبَألا ُهُکِرُْدتَالَو  ٍسوُسجَم  َالَو  ٍسوُسْحَم  ُْریَغ  ِهِْقلَخ ، ِیف  َوُه  َالَو  ِهیف  ُهُْقلَخَال  ٌِّیناَدْرَف ،

سوسحم شقلخ . رد  وا  هن  تسوا و  رد  شقلخ  هن  تسا . هناگی  وا 

. دننک یمن  شکرد  ساوح  تسین و  سوملم  و 

: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

(2) ؛ ... ُُهنِّوَکُم ُهُِهبُْشیَال  َناَکَو  ِِهتَّیِشَم  ْنِم  ُءْیَشلا  َناَک  ْذِإ  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 

دوش یم  دوجوم  وا  ّتیشم  هب  يزیچ  ره  نوچ  تسین ؛ وا  لثم  یسک 

. دوب دهاوخن  هیبش  شا  هدننک  دوجوم  هب  هدش  دوجوم  ِزیچ  چیه  و 

: دیامرف یم   � قداص ماما  زاب ،

ُّساوَْحلا ُْهتَّسَح  ٍءْیَـش  ُّلُکَف  ُنُْسلَألا . ُهُفِـصَتَالَو  ُمْهَْولا  ِْهیَلَع  ُعَقَیَالَو  ِسْمَْخلا  ِساَّوْحلِاب  ُكَرُْدیَالَو  ُّسَُمیَالَو  ُّسَُجیَالَو  ُّسَُحیَال  يِذَّلا  ُدْمَْحلَا هللا 
(3) ؛ ... ٌقُولْخَم َوُهَف  يِْدیَألا  ُْهتَسََمل  َْوأ  ُّساوَْجلا  ُْهتَّسَج  َْوأ 

دیـسر و ناوتن  وا  هب  مهو  هب  دوش ، یمن  كرد  هناـگ  جـنپ  ساوح  هب  دوش ، یمن  سوسمم  سوملم و  سوـسحم و  هک  تسار  يادـخ  دـمح 
زا اه  نابز 

ح16. ص58 ، دیحوتلا ، - 1
(. موصلا باتک  زا  ناضمر و ... رهش  موص  باوبا  زا  باب 60   ) ح8 ص113 ، ج97 ، راونألاراحب ، - 2

ح17. ص60 ،  دیحوتلا ، - 3
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قولخم دننک ، سمل  ار  نآ  اه  تسد  دننک و  شـسم  ناگدـننک ، سم  دـننک و  سح  ار  وا  ساوح  هک  يزیچ  ره  سپ  دـنا . ناوتان  شفـصو 
. تسا

؟ مهدب ناتتمدخ  ییاچ  دیراد  لیم  دیدش . هتسخ  یحابص ، ياقآ  بانج  اقآ : لیلخ  جاح 

. دنراد لیم  همه  اقفر  نایاقآ  اقآ . یجاح  نونمم ، یحابص :

. میرادن یهجوت  مه  روامس  هب  ياچ ، هب  نامرایسب  لیم  اب  هک  هدومن  بذج  يروط  ار  ام  امش  تانایب  یلع : دمحم  جاح 

بوخ یلیخ  ما  هدناوخن  یبرع  هک  نم  میربب . اویش  تانایب  نیا  زا  يرتشیب  تذل  هک  تسا  عنام  ام  يداوس  یب  هک  سوسفا  اقآدمـص : یجاح 
(1). ممهف یمن 

. میریگب دای  ار  دوخ  یبهذم  نابز  نیا  مه  میهاوخ  یمن  میا و  هرهب  یب  تیبرع  زا  هک  تسا  نیمه  ام  یتخبدب  یلب ، ناخ : نیسح  رتکد 

؟ دنیامن هدافتسا  الماک  اقفر  ات  دش  یم  همجرت  یسراف  هب  نید  ناگرزب  ياه  هدومرف  نیا  مامت  هک  تشاد  یعنام  هچ  هدایپ : حایس 

. دیمهف ار  مالک  قیاقد  دش و  ناسل  لها  دیاب  دروآرد . رگید  نابز  هب  ناوتب  ار  یگرزب  نایب  قیاقد  هک  تسا  لاحم  ناج ، اقآ  فوسلیف : ربژه 

. تسا نینچ  یلب ، یحابص : ياقآ 

هدومرف نیا  هصالخ  هک  منک  یم  تساوخرد  امش  زا  لاح ، نیا  اب  تفگ : یحابص  ياقآ  هب  دروآ و  نانامهیم  لباقم  ییاچ  اقآ  لیلخ  یجاح 
. دییامرف نایب  ام  يارب  هداس  نابز  هب  ار  نید  ناگرزب  ياه 

، رگید ياقفر  اقآ و  ترـضح  رطاـخ  هب  یلو  منک ؛ ناـیب  اـنیع  ار  یهلا  ناـیامنهار  نید و  جـجح  تاـشیامرف  متـساوخ  هدـنب  یلب ، یحاـبص :
. مناسر یم  ضرع  هب  تسا  نانآ  ياه  هدومرف  زا  هدنب  همجرت  هک  ار  اه  نآ  زا  يا  هصالخ 

زا تمـسق  نیا  یلو  تسا . هدش  همیمـض  أبن ) تاراشتنا   ) پاچ نیا  رد  همجرت  دوب و  هدروآ  یبرع  هب  ار  تایاور  نتم   � راوگرزب فلؤم  - 1
(. فلؤم نبا  ، ) دشن فذح  شندوب ، دیفم  تهج  هب  ددرگ ، یم  میدقت  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  هک  هثحابم 
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: تسا نیا   � نید نایاوشیپ  تانایب  هصالخ 

فوصوم زا  ریغ  تفـص  هک  نانچ  ینعی  تسا ؛ فوصوم  زا  تفـص  ییادج  دننام  ییادـج  تنیابم و  بوبرم ، بر و  قولخم و  قلاخ و  نیب 
نکمم فوصوم  نودب  تفـص  ياقب  ققحت و  هک  نانچ  قلاخ . ریغ  قولخم  تسا و  قولخم  ریغ  مه  قلاخ  تفـص ، زا  ریغ  فوصوم  تسا و 
دنوادخ سدقم  تاذ  هب  جاتحم  تیمک ، تیفیک و  اقب و  ثودح و  رد  قولخم ، نینچمه  درادن ، لالقتسا  دوخ  هب  تفص  هاگ  چیه  تسین و 

. دراد هگن  وا  تساوخ  تیشم و  نودب  ار  دوخ  دناوت  یمن  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ردق  هب  تسا و 

. دراد یم  هگن  دیامن ، هدارا  هک  نامز  ره  ات  روط و  ره  دنک و  یم  ظفح  دنیرفآ و  یم  وا  ار  زیچ  همه 

هچره دـنرادن ؛ چـیه  دوخ  زا  دـنیوا و  ریقف  جاتحم و  تادوجوم  همه  تسوا . ناسحا  فطل و  زا  تایح  توق و  تردـق و  اـه و  تمعن  همه 
. دریگ یم  اه  نآ  زا  دهاوخب ، هک  نامز  ره  دهد و  یم  اه  نآ  هب  دهاوخب 

ادـخ هب  شجایتحا  درادـن و  لالقتـسا  دوخ  هب  هجو  چـیه  هب  قولخم  ینعی  تسین ؛ یلزُع  تنونیب  قولخم  قلاخ و  نیب  ییادـج  تنونیب و  اما 
نـشوج ياعد  رد  الثم ، تسا ؛ هدش  هداد  رکذـت  تهج  نیا  هب  هدیـسر ،  � همئا یمارگ و  ربمایپ  زا  هک  ییاـهاعد  رد  تسین . یندـش  فرطرب 

: میناوخ یم  ریبک ،

(1) ؛  ِِهب ٌِمئاق  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  اَیَو  ِِهب ... ٌدوُجْوَم  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  اَی 

. تسوت هب  مئاق  يزیچ  ره  هک  یسک  يا  و  هدش ... داجیا  وت  ببس  هب  يزیچ  ره  هک  یسک  يا 

. دوشن درس  ياچ  نایاقآ ، اقآ : لیلخ  یجاح 

هبطخ رد  مالسا  یمارگ  لوسر  تفگ : دیماشآ و  يردق  تشادرب و  ار  ناکتسا  یحابص 

(. ءاعدلا رکذلا و  باتک  زا  یبنلا و ... زارحأ  باوبا  زا  باب 52   ) ص388 ج94 ، راونألاراحب ، - 1
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: هدومرف هیریدغ 

(1) ؛  ِءْیَّشلا ُءِّیَشُم 

. تسا ءیش  هدننک  ءیش  ادخ  ینعی 

: تفگ داهن و  نیمز  هب  ار  ناکتسا  دیماشآ و  ار  ياچ  هیقب  هاگ ، نآ 

قلخ رد  لیدبت  دـیدحت و  رییغت و  هکلب  ددرگن ؛ دودـحم  وا  دوش و  یمن  لصاح  وا  سدـقم  تاذ  رد  يدـیدحت  قلاخ ، قولخم و  تریاغم  اب 
. دوش یم 

، يرت دـض  ار  یکـشخ  یهایـس ، دـض  ار  يدیفـس  یکیرات ، دـض  ار  رون  درک : رارقرب  رفاـنت  داـضت و  اـه  نآ  نیب  درک و  قلخ  ار  تادوجوم 
. تافص نیا  زا  تسا  هزنم  وا  تسین و  وا  يارب  يدض  هک  دوش  مولعم  ات  داد  رارق  نوکس  دض  ار  تکرح  يدرس و  دض  ار  یمرگ 

، قلاخ رد  دوش ، یم  تفاـی  قلخ  رد  هچره  سپ  دـشابن . نیرق  ار  شـسدقم  تاذ  هک  دـنک  تلـالد  اـت  داد  رارق  یـضعب  نیرق  ار  یـضعب  زین ،
. تسا عنتمم  قلاخ ، رد  تسا ، نکمم  قولخم  رد  هچره  تسین و  يراج 

شلکـش تروص و  هدوب و  لزا  زا  هک  ییاهزیچ  زا  تسا و  هدرکن  قلخ  يدمرـس  ِقباـس  ياـه  تروص  یلزا و  داوم  لوصا و  زا  ار  تاـنئاک 
. هدومرف عارتخا  عادبا و  دوخ  تردق  هدارا و  هب  ار  اه  نآ  هکلب  تسا ؛ هدیرفاین  ار  تادوجوم  هتشاد  دوجو 

دوش كرد  ساوح  هب  هچره  درادن و  هار  وا  هب  نطاب  رهاظ و  ساوح  تسین . قولخم  هبترم  رد  زین  دـنوادخ  تسین و  ادـخ  هبترم  رد  قولخم 
(2). تسین قلاخ  لثم  زیچ  چیه  تسا . قولخم 

. تسا رضاح  اذغ  اقآ ، یجاح  مکیلع . مالس  تفگ : دیدرگ و  دراو  رفعج  ییالبرک  ماگنه ، نیا  رد 

. تسا رضاح  اذغ  دنشاب ، لیام  نایاقآ  تقو  ره  اقآ : لیلخ  جاح 

. درک مهاوخ  میدقت  ار  مضیارع  تحارتسا ، راهان و  زا  دعب  میناوخب و  ار  زامن  دنهدب ، هزاجا  نایاقآ  رگا  سپ  یحابص :

(. أیش هّدام :  ) ص95 ج6 ،  راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 1
ص346 360. مالسا ، رظن  زا  نافرع  هفسلف و  باتک  هب : دوش  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 2
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، نتفرگ وضو  زا  دعب  مه ، هدایپ  حایـس  دندش . نتفرگ  وضو  لوغـشم  دوب  ناور  ترامع  کیدزن  هک  ییوج  بل  رب  هدـش  دـنلب  اج  زا  یگمه 
. دش ایهم  زامن  يارب  هدرک  هناش  ار  دوخ  رس  ياهوم 

اقآ لیلخ  جاح  هضیرف ، يادا  زا  دعب  دـش . دـقعنم  تعامج  زامن  دنتـشاد و  مدـقم  ار  یحابـص  ياقآ  یگمه  تفگ و  ناذا  اقآ  لیلخ  یجاح 
. دوش یم  درس  اذغ  دییامرفب ؛ تفگ :

رد تشاد . رارق  هدـییاس  کشک  يروخ  تسام  هساک  کی  باقـشب ، ره  کیدزن  دوب و  هدـش  هدـیچ  هرفـس  فارطا  ناجنداب  ياـه  باقـشب 
بلج دوخ  هب  ار  نانامهیم  رظن  العا  رایسب  تسام  مه  فرظ  هس  ود  يزبس و  يوکوک  باقشب  دنچ  هزبرخ و  روگنا و  يرادقم  هرفس ، طسو 

نیا هللادمحلا ، تفگ : دش و  زاب  اقآدمـص  جاح  یخوش  رـس  هک  دـندوب  اذـغ  فرـص  لوغـشم  یطرفم  ياهتـشا  نانچ  اب  نانامهیم  دومن . یم 
! درادن یناویح  تشوگ  نوچ  تسا ؛ تقیرط  لها  اقآ و  ترضح  لیم  اب  قفاوم  هرفس 

ناـجنداب طـقف  اـقآ  ترـضح  هک  تسا  نیا  قح  تسا . یناویح  دراد و  غرم  مخت  مه  وکوک  تسا . یناویح  مه  تساـم  یلع : دـمحم  جاـح 
! دننک فیک  ات  دنروخب 

. میروخ یم  مه  اب  سپ  ما ؛ هدش  امش  زا  هک  مه  نم  تفگ : هدایپ  حایس  دش . دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. دیوش یم  ام  لثم  دیدیرب ، ار  اهوسیگ  دیدز و  ار  براش  تقو  ره  اقآدمص : یجاح 

. دش دنلب  هرابود  هدنخ  يادص 

. درادن يررض  دنلب  يوسیگ  هتشاد . دنلب  يوسیگ  مه  ربمغیپ  یلو  متحاران . مه  مدوخ  اتقیقح  نوچ  منز ؛ یم  ار  مبراش  هدایپ : حایس 

یکی دراد : صاصتخا  هتـسد  ود  هب  ام  نامز  رد  دـنلب  يوسیگ  نکیلو  دوب ؛ هدیدنـسپ  لمع  نیا   � لوسر ترضح  نامز  رد  اقآدمـص : جاح 
. دنزیامتم نارگید  زا  تهج ، نیمه  هب  شیوارد و  يرگید  نانز و 

. دننک یم  یگدنز  تاهد  زا  یضعب  رد  اه  نآ  دنتسه و  مه  رگید  هتسد  کی  اقآدمص  یجاح  فوسلیف : ربژه 

؟ دنا یناسک  هچ  اه  نآ  دیسرپ : یبیجع  ترارح  کی  اب  هدایپ  حایس 
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. دننک یم  نت  هنانز  سابل  راک ، عقوم  رد  هک ، صاقر  برطم و  ياهدرم  ربژه :

! میتساوخن مه  ناوسیگ  ام  دنکن ! درد  امش  تسد  ربژه ! ياقآ  تفگ : هدایپ  حایس  یلو  دش ؛ دنلب  مه  زاب  هدنخ  يادص 

؟ دیایب یناملس  دیهد  یم  هزاجا  اقآدمص : یجاح 

. دنوش تحاران  ناشیا  تسا  نکمم  دینک . یم  یخوش  امش  اقآ : لیلخ  یجاح 

. دوش ماجنا  راک  نیا  تقو ، نآ  مینک و  اپرب  یهوکشاب  ِسلجم  دیاب  فوسلیف : ربژه 

. مرضاح ناشیا ، تانایب  زا  دعب  تسا ؛ مامتان  یحابص  ياقآ  شیامرف  تسین . نینچ  ریخ ، هدایپ : حایس 

. دش هداد  ییاچ  هرود  کی  راهن ، فرص  زا  دعب 

. دییامرف نایب  ار  ناتشیامرف  هلابند  میراد  انمت  یگمه  یحابص ، ياقآ  بانج  ناخ : نیسح  رتکد 
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[ هفسالف هیفوص و  رب  در  ]

تایاور رد  هیفوص  تمذم 
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يرود بانتجا و  هب  ار  مدرم  دوخ  فیرش  تانایب  رد  مالسا  نید  نایاوشیپ  تسا ، دایز  هفسالف  هیفوص و  هفیاط  ررـض  نوچ  یحابـص : ياقآ 
هفسلف هب  نادقتعم  هداد و  روتسد  نانآ  زا 

: دیامرف یم   � قداص ترضح  دنا . هدومرف  تمذم  ار  فوصت  و 

(1) ؛ ! ِهَفَْسلَْفلا ِیلِحَْتنُِمل  ًاَسْعَت  َو  ًهَْبیَخَو  ًاَّبَتَف 

! هفسلف هب  نادقتعم  رب  داب  یتخبدب  یماکان و  كاله و 

: دومرف يرفعج  مشاهوبا  هب   � يرکسع نسح  ماما 

، ِضْرَْألا ِهْجَو  یَلَع  هللا  ِْقلَخ  ُراَرِش  ْمُهُؤاَمَلُع  ٌهَرِدَْکنُم …  ٌهَِملْظُم  ْمُُهبُوُلقَو  ٌهَرِْشبَتْسُم ، ٌهَکِحاَض  ْمُهُهوُجُو  ِساَّنلا  یَلَع  ٌناَمَز  ِیتْأَیَـس  ٍمِشاَهَابَأ ، اَی 
ْنِإَف . اَنَِیلاَوَمَو انَتَعیِش  َنوُّلُِـضیَو  اَنیِِفلاُخم ، ِّبُح  ِیف  َنوُِغلاُبی  ِفُّرَحَّتلاَو ، ِلوُدُْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  هللا  ُْمیَأَو  . ِفُّوَصَّتلاَو ِهَفَْـسلَْفلا  َیلِإ  َنُولیِمَی  ْمُهَّنَِال 

ِهَلِْحن َیلِإ  ُهاَعُّدلاَو  َنینِمْؤُْملا  ِقیرَط  ُعاَُّطق  ْمُهَّنِإ  َالَأ  . ِءایِّرلا یَلَع  هللا  اوُدَبَع  اُولِذُخ  ْنِإَو  ِءاَشَّرلا  ِنَع  اوُعَبْشَی  َْمل  ًابَْصنَم  اُولاَن 

(. دیحوتلا باتک  زا  رمع  نب  لضفملا  دیحوتب  رهتشملا  ربخلا  مراهچ  باب   ) ص75 ج3 ، راونألاراحب ، - 1

[ هفسالف هیفوص و  رب  در  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :

(1) ؛ ... ُهَناَمیِإَو ُهَنیِد  ْنُصَْیلَو  ْمُهْرَذْحَْیلَف  ْمُهَکَرْدَأ ، ْنَمَف  َنیِدِْحلُْملا .

... . دشاب کیرات  یناملظ و  ناشیاه  لد  لاحشوخ و  نادنخ و  رهاظ  هب  مدرم  ياه  هرهچ  هک  ینامز  دیایب  دشاب  دوز  مشاهابا ، يا 

. دننک یم  لیم  فوصت  هفسلف و  هب  هک  نآ  رطاخ  هب  نیمز ؛ يور  رد  دنیادخ  قلخ  نیرتدب  اه  نآ  ياملع 

نایعیـش و دـننک و  یم  يور  هداـیز  اـم  ناـفلاخم  یتسود  رد  دـننک و  یم  فیرحت  ار  نید  دـندرگ و  یمرب  قح  زا  ناـنآ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
. دننک ادخ  تدابع  ایر  هب  دنروخب ، تسکش  رگا  و  دنوش ؛ یمن  ریس  هوشر  زا  دنسرب ، یماقم  هب  رگا  دنشک . یم  یهارمگ  هب  ار  ام  ناتسود 

نادحلم قیرط  نایعاد  نانمؤم و  هار  نادزد  اه  نآ  نیقی ، هب  شاب ، هاگآ 

. دنک ظفح  ار  شنامیا  نید و  ات  دنک  يرود  اه  نآ  زا  دیاب  دنک  كرد  ار  اه  نآ  سک  ره  دنا . نارفاک  و 

: دیوگ یم  تسا   � يرکسع ماما  يداه و  ترضح  داوج و  ماما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  باطخ  یبا  نب  نسح  نب  دمحم 

مـشاهوبا اه ، نآ  نایم  رد  دـنتفرگ . ار  شفارطا  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  مدوب .  � ربمغیپ دجـسم  رد  يداه ، ترـضح  تمدخ  رد 
، يا هشوگ  رد  دندش و  دجـسم  لخاد  اه  یفوص  زا  یهورگ  نآ ، زا  سپ  دوب . يدایز  تلزنم  ردـق و  بحاص  غیلب و  يدرم  هک  دوب  يرفعج 

: دومرف ترضح  نآ  دندومن . هللا » ّاَلِإ  هلإ  َال   » نتفگ هب  عورش  دندز و  هقلح 

شیاسآ رطاخ  هب  دنا . نید  ياه  نوتـس  ِناگدننک  بارخ  نیطایـش و  مَسَق  مه  تسدـمه و  اه  نیا  دـیهدن . تیمها  راک  بیرف  هورگ  نیا  هب 
لقع فعض  رد  هک  ینامدرم  ندرک  راکش  روظنم  هب  دننز و  یم  دهز  هب  ار  دوخ  ناش ، مسج 

ح248. ص204 ، ج4 ، هادهلا ، تابثا  13308 ؛]  ] ح25 ص380 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  ر.ك : ص592 ؛ هعیشلا ، هقیدح  - 1
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. تسا زاوآ  ناشیاهرکذ  ندز و  فک  صقر و  اه  نآ  ياهدرِو  دننک . ... یم  يراد  هدنز  بش  دنا ، نایاپراهچ  نوچ 

هب ایوگ  دورب ، ناشروبق  ترایز  هب  اـی  اـه  نآ  ندـید  هب  هک  یـسک  ناـقمحا . رگم  دنتـسین  ناشنادـقتعم  ناهیفـس و  رگم  دنتـسین  ناـشناوریپ 
هدرک کمک  ار  نایفـسوبا  هیواعم و  دـیزی و  ایوگ  دـنک ، کمک  ار  اه  نآ  زا  یکی  هک  یـسک  تسا و  هتفر  ناتـسرپ  تب  ناطیـش و  تراـیز 

. تسا

امش قوقح  هب  فرتعم  بهذم و  یعیش  دور  یم  اه  نآ  ترایز  هب  هک  یـصخش  دنچره  درک : ضرع  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  يدرم  سپ 
؟ دشاب

: دومرف كانبضغ و  یصخش  دننام  دومن  ور  وا  يوس  هب  ترضح 

هک هورگ  نیا  یناد  یمن  ایآ  دوش . ام  قاع  هک  دراذگ  یمن  مدق  ییاج  دشاب  فرتعم  هعیـش  ام و  قوقح  هب  هک  یـسک  ار ! مالک  نیا  راذگاو 
!؟ دنا هیفوص  ياه  هورگ  نیرت  تسپ  دندجسم  رد 

(1) ... . دنا تما  نیا  ياراصن  سوجم و  اه  نآ  تسام . قیرط  زا  ریغ  اه  نآ  هقیرط  دنیام و  نافلاخم  اه  یفوص  همه 

هب ار  شبراش  یهاگ  دیشک و  یم  دوخ  هوبنا  شیر  هب  تسد  بضغ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دش و  خرـس  هدایپ  حایـس  گنر  ماگنه ، نیا  رد 
! تسا هدشن  لقن  روط  نیا  ماما  لوق  زا  یباتک  چیه  رد  تسا و  غورد  ارتفا و  اه  نیا  یحابص ! ياقآ  تفگ : دیوج ، یم  نادند 

، راحبلا هنیفـس  رد  یمق  ثدحم  زا  ار  تیاور  نیا  ص12  شیتفتلا ، باتک  رد  دـنا و  هدومن  رکذ  زین  نارگید  ص602 و  هعیشلا ، هقیدح  - 1
باـتک ص17 و  ج14 ، هعاربـلا ،) جاـهنم   ) یئوخ همـالع  یلیبدرا و  سدـقم  و  هرـصبت ، رد  یـضترم  دیـس  و  فوص ) هّداـم :  ) ص146 ج3 ،
هعیشل ایادهلا  ص28 و  هیرشع ، ینثإلا  دنا : هدومرف  لقن  ءاملع  ناگرزب  زا  رگید  ص239 240 و  هیبوبرلا ، لئالد  باتک  تانجلا و  تاضور 
لیلکا و  بصاونلا ) هیفوصلا و  لاوـحا  ناـیب  یف   ) ص294 295 ج2 ، هینامعنلا ، راونـألا  و 160 و  و 121  و 110  ص98  ج1 ، يدهلا ، همئا 

ص129. بلطملا ، قیقحت  یف  جهنملا 
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اب ناتدوخ  مسا  هب  ات  مناد  یمن  ار  یلاع  بانج  مان  هدـنب  اقآ ! ترـضح  تفگ : دوب ، هتخورفارب  شا  هراسخر  گـنر  هک  یلاـح  رد  یحاـبص ،
. میوگب نخس  یلاع  ترضح 

رد نم  زادگ  زوس و  قوشعم و  هب  لاصتا  تدـش  تهج  هب  تقیرط ، ریپ  باطقالا و  بطق  رارـسا و  مرحم  ارم  تفگ : كانبـضغ  هدایپ  حایس 
. تسا هداهن  مان  قورحم  وا ، هار 

. تسا قورحم  یلاع  بانج  یلعف  مسا  سپ  یحابص :

؟ تسا هدوب  هچ  امش  یلصا  مسا  سپ  اقآ ، ترضح  اقآدمص : یجاح 

: تفگ تفرگ و  تسد  رد  هرابود  ار  سلجم  داد و  همادا  نخس  هب  یحابص  یلو  دش ، دنلب  هدنخ  يادص 

نانخـس ینید و  ياه  باتک  زا  یکدنا  امـش  رگا  نکیل  دیدز . نم  هب  ارتفا  تبـسن  دیدومن و  بیذـکت  ارم  هتفگ  امـش  قورحم ، ياقآ  بانج 
هورگ نیا  رب  در  رد  هک  ار  نید  نایاوشیپ 

نیا دـیتشادنپ . یمن  أدـبم  هب  لصاو  ار  دوخ  دـیدش و  یمن  بقلم  قورحم  مان  هب  دـیدرک ، یم  هعلاـطم  تسا  هدـش  ناـیب  هتـشون و  هفیاـط  و 
. دراد دوجو   � يدمحا تعیرش  ياملع  یسراف  ياه  باتک  رد  یتح  بلاطم 

هب هنوگچ  ار  هفیاط  نیا   � نیموصعم همئا  نید و  ناگرزب  دید  دیهاوخ  دینک ، یـسررب  لامجا  هب  ار  هعیـشلا  هقیدـح  هایحلا و  نیع  رگا  امش 
. دنراد يدایز  بلاطم  هنیمز ، نیا  رد  تسا ، هدش  هتشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  مه  ییاور  ياه  باتک  دنا . هدرک  یفرعم  هعماج 

هقیرط نیا  رد  دومن و  تیاده  ریپ  ِرـضحم  هب  ارم  دنوادخ  یلو  ما ؛ هدید  يرادقم  ار  حطـس  مولع  ما و  هدـناوخ  مه  یبرع  هدـنب  هدایپ : حایس 
. مدش دراو 

یمـشچریز یهاگ  هاگ  تشاد و  هجوت  هثحابم  هرظنم و  نیا  هب  دوب و  هداد  هیکت  يدـیب  تخرد  هب  هداتـسیا و  يا  هشوگ  هک  رفعج  ییالبرک 
هعیشلا هقیدح  یحابص ، ياقآ  تفگ : دینش ، ار  هایحلا  نیع  هعیشلا و  هقیدح  مسا  ات  درک ، یم  هاگن  ار  هدایپ  حایس  دنلب  براش  وسیگ و 

؟ تسا یباتک  بوخ  هایحلا  نیع  و 

. دنشاب هتشاد  ار  باتک  ود  نیا  تسا  مزال  نانابز  یسراف  مامت  يارب  یلب ، یحابص :

نم يارب  باتک  دلج  دنچ  قداص  دمحم  یجاح  مردپ  موحرم  زا  اضق ، زا  رفعج : ییالبرک 
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. تساه نآ  ءزج  مه  باتک  ود  نیا  هک  هدنام  ثرا  هب 

؟ دربب تّذل  هک  مناوخب  قورحم  ياقآ  يارب  ات  يروایب  ار  باتک  نیا  میارب  دوز  تسا  نکمم  رفعج ، ییالبرک  یحابص :

نایم دوب ، هدـش  هراپ  شیاهدـلج  هک  یجامیت  باتک  دـلج  ود  یکدـنا ، زا  دـعب  دـیود و  سپـس  تسا . تسد  مد  اقآ ، یلب  رفعج : ییـالبرک 
؟ دیهد یم  هزاجا  نایاقآ ، تفگ : دز و  قرو  يرادقم  دومن و  زاب  تشادرب و  ار  هعیشلا  هقیدح  یحابص  داهن . نیمز  يور  سلجم ،

. منک یم  شهاوخ  دییامرفب ؛ نارگید : ناخ و  نیسح  رتکد 

نیا رد  ار  فیرـش  ثیدـح  ود  نیا  هک  متقوشوخ  یلیخ  تفگ : دـناوخ و  ار   � يرکـسع يداه و  ماما  زا  هدناوخ  شیپ  ثیدـح  ود  یحابص 
. مدرک ادیپ  یسراف  باتک 

حیحص قورحم ، ياقآ  تفگ : داد و  ناشن  هدایپ  حایس  هب  هداهن  طخ  يور  ار  شتـشگنا  تسا و  هدش  لقن   � اضر ترضح  زا  تفگ : سپس 
: تسا هدومرف  تیاور  نیا  رد   � اضر ترضح  تسا ؟

دنک راکنا  ار  نانآ  هک  یسک  و  تسین ؛ ام  زا  دنادن ،) رکنم  تشز و  ینعی   ) دیامنن ناشراکنا  بلق  نابز و  هب  دنک و  دای  ار  هیفوص  هک  یسک 
(1). تسا هدرک  داهج  رافک  اب   � ادخ لوسر  هارمه  هک  تسا  یسک  نوچ  دنادب ) دب  ینعی  )

؟ ثیدح نیا  هرابرد  قورحم ، ياقآ  بانج  دییامرف ، یم  هچ  یحابص :

. دوب هدش  هریخ  باتک  هب  تفگن و  يزیچ  دوب ، هدش  ریغتم  شا  هرهچ  گنر  هک  یلاح  رد  هدایپ ، حایس 

ار ربخ  نیا  ص8  شیتفتلا ، باتک  رد  تسا و  هدومن  لقن  زین  ص232  تانجلا ،  تاضور  رد  ار  ثیدح  نیا  ص562 و  هعیشلا ، هقیدح  - 1
یئوخ همالع  ص32 و  هیرشع ، ینثإلا  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  و  فوص ) هّدام :  ) ص144 ج3 ، راحبلا ، هنیفس  رد  یمق  ثدحم  موحرم  زا 

هب مالعا  ءاملع  زا  نارگید  ص293 و  ج2 ، هینامعنلا ، راونألا  رد  يرئازج  دیـس  یلبیدرا و  سدقم  ص340 و  ج13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد 
. دنا هدومن  لقن  عیزب  نبا  یطنزب و  زا  حیحص  دنس 
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هرابرد دـنا ؛ هدـش  ادـیپ  هیفوص  مان  هب  يا  هفیاط  نامز ، نیا  رد  درک : ضرع   � قداص ماما  تمدـخ  يدرم  دومرف :  � اضر ترضح  یحابص ،
: دومرف ترضح  ییامرف ؟ یم  هچ  نانآ ،

یهورگ هک  دـشاب  دوز  دـش . دـهاوخ  روشحم  اه  نآ  اب  دوش و  یم  بوسحم  نانآ  زا  دـنک  لیم  اه  نآ  هب  هک  یـسک  دـنیام . نانمـشد  نانآ 
نآ ياه  هتفگ  دننک و  بقلم  اه  نآ  بقل  هب  دنزاس و  اه  نآ  هیبش  ار  دوخ  هتـشاد و  لیامت  اه  نآ  هب  هک  نآ  لاح  دنـشاب ؛ ام  یتسود  یعدم 

هدومن و ینابیتشپ  هفیاط  نآ  زا  دراد ، اه  نآ  رفک  رب  تلالد  هک  یتاملک  تهج  هب  دنک  در  ار  اه  نآ  یـسک  یتقو  ینعی   ) دـننک هیجوت  ار  اه 
(. تسین نانآ  دارم  ینعم  نیا  دنیوگ :

هک تسا  یسک  دننام  دنک  در  راکنا و  ار  اه  نآ  هک  یسک  و  میرازیب ؛ وا  زا  ام  تسین و  ام  زا  دنک  لیم  نانآ  يوس  هب  سک  ره  دیشاب ، هاگآ 
.(1) تسا هدرک  داهج  راّفک  اب   � ربمایپ هارمه 

. دش یم  يراج  شدیفس  هایس و  شیر  يور  رب  شکشا  ياه  هرطق  دوب ، هتخادنا  ریز  هب  رس  هک  روط  نامه  هدایپ ، حایس 

نانخـس تینارون  هب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  وگ ، تفگ و  همه  نیا  زا  دعب  زونه  قورحم ، ياقآ  بانج  تفگ : داهن و  رانک  ار  باتک  یحابص 
نایفوص هقیرط  زا  ، � دمحم لآ 

رـصع ماما  ار  دوخ  يامنهار  دشرم و  دینزب و  گنچ   � دمحم لآ  تیانع  ناماد  هب  هتـشادرب  تسد  دـنراد  تفلاخم  ایبنا  هار  اب  هک  یناسک  و 
!؟ دیهد رارق 

. دندوب هدش  بلقنم  مه  نارگید  دوب و  يراج  شراسخر  رب  کشا  هدنکفا و  ریز  هب  رس  نانچمه  هدایپ  حایس 

یناملس اه  یکیدزن  نیا  رد  امش  تفگ : درک و  ور  اقآ  لیلخ  یجاح  هب  اقآدمص  یجاح 

باب 37 [ ) 14205  ] ح15 ص323 ، ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص145 ؛ ج3 ، راحبلا ، هنیفس  ص8 ؛ شیتفتلا ، ص562 ؛ هعیشلا ، هقیدح  - 1
(. اهبسانی ام  یهنلا و  رمألا و  باوبا  زا 
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؟ دنک حالصا  ار  همه  ياهوم  ناور ، بآ  نیمه  رانک  دیایب و  هک  دیراد  غارس 

. تسا یبوخ  یناملس  نیسح  داتسا  اقآ ، یلب  رفعج : ییالبرک 

. دیایب هتفرن ، رهش  رگا  نیبب  لیلخ : یجاح 

. دروآ هارمه  هب  تسد ، رد  یهایس  فیک  اب  تشاد ، لاس  لهچ  دودح  هک  ار  دنلب  دق  يدرم  تعاس ، مین  زا  دعب  دیود و  رفعج  ییالبرک 

. مکیلع مالس  اقآ ، یجاح 

. دییامرفب نیسح ، داتسا  مکیلع ؛ مالس  اقآ : لیلخ  یجاح 

؟ دیتشاد شیامرف  اقآ ، یجاح  تفگ : ياچ ، فرص  زا  دعب  داتسا ، تخیر و  نیسح  داتسا  يارب  ییاچ  رفعج  ییالبرک 

. دننک حالصا  ار  ناشیاهوم  دنهاوخ  یم  نایاقآ  یلب ، اقآ : لیلخ  یجاح 

؟ ینک راک  هچ  یهاوخ  یم  اقآدمص ، یجاح  ناخ : نیسح  رتکد 

. مشارتب ار  مرس  مهاوخ  یم  رتکد ، ياقآ  اقآدمص : یجاح 

داد و نیسح  داتسا  هب  هبنپ  يرادقم  اب  دروآرد و  دوب  هداهن  شا  یتسد  فیک  رد  هک  یلکلا  هشیش  سپس  نک . ربص  سپ  ناخ : نیـسح  رتکد 
. دیشارتب ار  اقآ  رس  دعب ، دینک . زیمت  بوخ  ار  دوخ  غیت  دینزب و  لکلا  هب  ار  هبنپ  نیا  تفگ :

. دوش كاپ  ات  دیرب  ورف  ناور  بآ  نیا  نایم  ار  غیت  ندش ، زیمت  زا  دعب  یلب ، اقآدمص : یجاح 

. دش دنلب  هدنخ  يادص 

عورش درب و  ورف  بآ  يوج  نایم  دومن و  زیمت  رتکد  روتسد  هب  ار  غیت  تسب و  اقآدمص  یجاح  ندرگ  هب  يزیمت  دیفس  هچراپ  نیسح  داتـسا 
. درک اقآدمص  یجاح  رس  ندیشارت  هب 

. مهد یم  شوگ  نم  دییامرفب . منک  یم  شهاوخ  یحابص ، اقآ  اقآدمص : یجاح 

. میروخ یم  هویم  مه  ام  دیتسه ، غیت  راتفرگ  امش  هک  لاح  یحابص : ياقآ 

. دندش هویم  ندروخ  لوغشم  همه  دش و  دنلب  هدنخ  يادص 

. تسا نم  تبون  اقآدمص ، یجاح  زا  دعب  تفگ : سپس  سرچ ؛ نودب  یلو  دیشک ، یقپچ  هدایپ  حایس 
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. دش مامت  دییامرفب ؛ نیسح : داتسا 

. تسا هدش  دایز  مرس  يوم  نوچ  مسرت ؛ یم  یلیخ  اما  یشارتب ، ار  مرس  مهاوخ  یم  قورحم :

. دیوشن تیذا  هک  مشارتب  دعب  منک ، نیشام  ار  امش  رس  دیاب  لوا  نیسح : داتسا 

. دنوشن تیذا  هک  دیشارتب  کشخ  کشخ  ار  قورحم  ياقآ  نکیل ، یلب ، اقآدمص : یجاح 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. دینکن متیذا  رگید  دیدنادرگرب ، دوخ  هار  زا  ارم  هک  امش  قورحم :

!؟ دیتشگرب هار  زا  دیتفر و  رد  نادیم  زا  يدوز  نیمه  هب  قورحم ، ياقآ  ربژه :

دهد یمن  هزاجا  ناسنا  تفارش  نادجو و  نکیلو  دِج ؛ باب  زا  ای  دیدومرف  حازم  باب  زا  ار  نخـس  نیا  امـش  مناد  یمن  ربژه ، ياقآ  قورحم :
دنک راکنا  نآ ، نتفایرد  زا  سپ  ار  قح  هک 

زا یحابـص  ياقآ  هک  یتدـم  هژیو  هب  مدوب ، نایاقآ  رـضحم  رد  هک  یتعاـس  دـنچ  نیا  رد  دتـسیاب . ییاـیح  یب  یناداـن و  اـب  نآ  لـباقم  رد  و 
. مدش رصبتسم  قح  هب  دناوخ ، نامیا  رب   � نیموصعم همئا  نید و  ناگرزب  تانایب  اه و  هدومرف 

تلالـض و ههاریب  هک  اه ، نآ  هار  هب  مهد و  ناشن  تقفاوم  نید  نانزهار  نادایـش و  اب  هک  تسا  ییایح  یب  لامک  رگید  منک  یم  رکف  لاح ،
میقتسم هار  زا  مورب و  تسا ، یهارمگ 

. منامب فرحنم  مشوپ و  مشچ   � ایبنا قیرط  و 

شبیبح و تلالج  تمظع و  راونا  زا  دهد و  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تفگ : دیـسوب و  ار  قورحم  یناشیپ  هتفر  ولج  ماگنه ، نیا  رد  یحابص ،
! دزاس ینارون  ار  تلد  شبیبح  تیب  لها 

تخرد ریز  هک  یبش  نآ  زا  يدیـشخب . ییاهر  هودـنا  مغ و  زا  ار  ملد  يدرک و  لاحـشوخ  ارم  قورحم ، ياـقآ  مردارب  اـقآ : لـیلخ  یجاـح 
. مدیسر میوزرآ  هب  هللا ، دمحب  دیوش . صالخ  یتحاران  نیا  زا  امش  دوش  یم  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  رد  مدید ، ار  امش  حبص  ناذا  کیدزن 

زا نکمم  دح  ات  ار  ناشیا  هک  دوب  ام  یمالسا  هفیظو  دنتسه ، ام  ینامیا  ردارب  نوچ  میدوب و  بلاط  ار  ناشیا  تداعس  ام  ناخ : نیـسح  رتکد 
. میناهرب تیرشب  ملاع  ياهوید  لاگنچ 

؟ منک حالصا  هنوگچ  ار  امش  تروص  نساحم و  اقآ ، نیسح : داتسا 

. ما هتخادنین  متروص  هب  غیت  مرمع  تدم  رد  نم  نک . هاتوک  یچیق  اب  يردق  ار  متروص  نزب و  ار  مبراش  قورحم :
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. دنا هدوب  نینیدتم  نیسدقم و  زا  دنوش ، دراو  هقیرط  نیا  رد  هک  نآ  زا  شیپ  قورحم ، ياقآ  دوش  یم  مولعم  سپ  ناخ : نیسح  رتکد 

ار کلـسم  نیا  رد  ندش  دراو  ببـس  تلع و  دش ، یـضتقم  مدش و  قفوم  نایاقآ  تمدخ  كرد  هب  دـنوادخ  تساوخ  هب  رگا  یلب ، قورحم :
. درک مهاوخ  نایب 

؟ منک مهارف  ات  تشاذگ  دیهاوخ  رس  رب  هچ  ناترس  حالصا  زا  دعب  منیبب  دییامرفب  قورحم ، ياقآ  اقآ : لیلخ  یجاح 

! دیراذگب ناشرس  رب  هالک  اقآدمص : یجاح 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. دراذگب مرس  رب  هالک  هتسناوتن  یسک  لاح  ات  دمص ، یجاح  ياقآ  قورحم :

! هقرخ ریز  مه  نآ  تقیرط ، ریپ  رگم  اقآدمص : یجاح 

. دننک يراددوخ  دنتسناوتن  هدنخ  زا  نارضاح  هرابود 

درک و ور  اقآ  لیلخ  یجاح  هب  دـعب ، درک . فرحنم  ارم  هک  دوب  يروط  هتـسد  نیا  ياـه  شیاـمن  راـتفر و  لـمع و  عضو و  یتسار  قورحم :
متشاد تراجت  مدوخ  ِرهش  رد  نم  تفگ :

، میورب رهش  هب  ات  اجنیا ، الاح  یلو  مدیشوپ ؛ یم  میاهوناز  رس  ات  یطسوتم  يوتلاپ  متسب و  یم  رس  هب  نیچقرع  اب  گنر  مرک  لاش  اجنآ  رد  و 
. منک یم  يرادیرخ  ار  دوخ  تاجایتحا  میدیسر ، هک  رهش  متسه . دوخ  تلاح  نامه  هب 

هک ییوتلاپ  رگا  هک  ما  هدروآ  یکزان  دیفـس  يوتلاپ  رهـش  زا  دوخ  يارب  نم  میرادن . مه  اب  یفراعت  ردارب ، قورحم ، ياقآ  اقآ : لیلخ  یجاح 
دعب میدرگرب . رهـش  هب  ات  دـینک  هدافتـسا  اـه  نآ  زا  مراد ؛ هفاـضا  مه  نیچقرع  لاـش و  روط ، نیمه  مشوپب . ار  نآ  دـش ، فیثک  مراد  نت  رد 

رـضاح بش  رـس  يارب  مه  ار  ماش  وگب  روایب . ار  منیچ  قرع  لاش و  ما ، هتـشاذگ  قاتا  راـنک  هک  نم  نادـمچ  زا  رفعج ، ییـالبرک  دز : ادـص 
. دننک تحارتسا  رتدوز  دنهاوخب  نایاقآ  دیاش  دننک ؛

رد ییابیز  همرت  نیچقرع  اب  رتم  ود  لوط  هب  یمرک  لاش  هک  تشذـگن  يزیچ  دـناسر و  ترامع  قاتا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  رفعج  ییالبرک 
. دومن رضاح  ینیس  هچقب و  نایم 
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رـس رب  ار  نیچقرع  نآ  ندومن  کـشخ  تروـص و  رـس و  يوـش  تسـش و  زا  سپ  تفر و  بآ  يوـج  راـنک  تساـخرب و  ياـج  زا  قورحم 
. تسب رس  هب  ییابیز  فیرظ  لاش  تشاذگ و 

. دندومن رورس  راهظا  هتفگ  کیربت  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  نایاقآ 

. دنیامرف لوکوم  ادرف  هب  دنشاب ، حالصا  هب  لیام  نایاقآ  هک  یتروص  رد  تسا ، بورغ  کیدزن  نوچ  اقآ : لیلخ  یجاح 

. تسین نآ  هب  يزاین  میا و  هدرک  حالصا  هزات  ام  ریخ ، راضح :

. دندش قاتا  هب  نتفر  هدامآ  نآ ، ندیماشآ  زا  دعب  نایاقآ  دش و  هتخیر  ییاچ 

. دش نتفرگ  وضو  لوغشم  هتسشن  يوج  رانک  هب  وضو  دیدجت  يارب  مه  یحابص 

افرع هفسالف و  بلاطم  رد  لیوأت  قیبطت و 

يا هبطخ  هب  مدروخرب  مدرک . یم  هعلاطم  ار  املع » تافـص   » باب راونالاراحب ، باتک  رد  لبق ، يدـنچ  تفگ : یحابـص  ياقآ  زاـمن ، زا  دـعب 
لها افرع و  اـمکح و  رب  قبطنم  نم  رظن  هب  هک  تسا  هدومرف  ناـیب  ار  دـب  ِملاـع  یقیقح و  ِملاـع  تافـص  هک   � نینمؤملاریما ـالوم  زا  فیرش 

. مناوخب دیهد ، یم  هزاجا  رگا  تسا . فوصت 

. دییامرفب دیراد ؛ رایتخا  دنتفگ : نایاقآ  همه 

: دیامرف یم  ترضح  هک  هبطخ  زا  تمسق  نیا  هب  دیسر  هک  نیا  ات  دومن  هبطخ  ندناوخ  هب  عورش  یحابص 

ْدَق . ٍرُوز ِلْوَقَو  ٍروُرُغ  ِِلئاَبَح  ْنِم  ًاکاَرْـشَأ  ِساَّْنِلل  َبَصَنَو  ٍلاَّلُـض  ْنِم  َلِیلاَضَأَو  ٍلاَّهُج  ْنِم  َلـِئاَهَج  َسَبَْتقاَـف  ِِهب . َْسَیلَو  ًاـِملاَع  �یَّمَـسَت  ْدَـق  ُرَخآَو 
، ِتاـُهبُّشلا َدـْنِع  ُِفقَأ  ُلوُقَی : ِِمئاَرَْجلا . َِریبَـک  ُنِّوَُهیَو  ِِمئاـظَْعلا  َنِم  َساَّنلا  ُنِّمَُؤی  ِِهئاوْهَأ ، یَلَع  َّقَْحلا  َفَطَعَو  ِِهیْأَر )  ) ِِهئاَرآ یَلَع  َباـتِْکلا  َلَـمَح 

�یمَْعلا َبَاب  َالَو  ُهَِعبَّتَیَف  �يدُـهلا  َبَاب  ُفِْرعَیَال  . ٍناْویَح ُْبلَق  ُْبلَْقلاَو  ٍناَْسنِإ  ُهَروُص  ُهَروُّصلاَف  . َعَجَطْـضا اَـهَْنَیبَو  َعَدـِْبلا ، ُلِزَتْعَأ  ُلوُقَیَو : َعَقَو . اَـهِیفَو 
ُماَلْعَألاَو َنوُکَفُؤت !؟ �یَّنَأَو  َنُوبَهْذَت  َْنیَأَف  . ِءاَیْحَألَا ُّتِیَم  َِکلَذَف  . ُْهنَع َّدُصَیَف 
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(1) ؛ ... ٌَهبوُْصنَم ُراَنَْملاَو  ٌهَحِضاَو  ُتاَیآلاَو  ٌهَِمئاق 

ار هدننک  هارمگ  یبلاطم  نانادان و  زا  ار  ییاه  هتـسنادان  تسین . ملاع  هک  یلاح  رد  هدیمان ؛ دنمـشناد  ملاع و  ار  دوخ  هک  تسه  يرگید  هدنب 
سوه قبط  رب  ار  قح  دـهد و  یم  قیبـطت  دوـخ  رکف  يأر و  هب  ار  نآرق  هدرتـسگ ؛ مدرم  نداد  بیرف  يارب  اـه  ماد  هتفرگ و  ارف  ناـهارمگ  زا 

. دهد یم  هولج  کبس  اهرظن  رد  ار  گرزب  مئارج  دهد و  یم  نیمأت  گرزب  ناهانگ  زا  ار  مدرم  دنادرگ . یم  رب  شلد  ياه 

لاح منک ، یم  يرود  اه  تعدـب  زا  هک  دـیوگ  یم  و  تسا ؛ رو  هطوغ  اه  نآ  رد  هک  نآ  لاح  منک ، یم  فقوت  اه  ههبـش  رد  هک  دـیوگ  یم 
ات دسانش  یمن  ار  تیاده  هار  تسین . شیب  یناویح  نطاب ، رد  یلو  تسا ؛ ناسنا  ِتروص  هب  رهاظ ، رد  دنز . یم  ْطلَغ  اه  نآ  نایم  رد  هک  نآ 

دنک يوریپ  نآ  زا 

لاح دور !؟ یم  فرط  مادک  هب  ور  دور و  یم  اجک  سپ  تسا . ناگدنز  نیب  هدرم  وا  درادرب . تسد  نآ  زا  ات  دـناد  یمن  ار  یهارمگ  باب  و 
. تسا بوصنم  شیاه  غارچ  راکشآ و  نآ  ياه  هناشن  تساپرب و  قح  ياه  مچرپ  هک  نآ 

؟ دنک یم  قیبطت  اه  نآ  رب  هنوگچ  هبطخ  نیا  یحابص ، ياقآ  اقآدمص : یجاح 

دوجو قادصم  ار  دنوادخ  دـنا و  هتفرگ   � حیسم زا  شیپ  ناینانوی  زا  ار  ینافرع  یفـسلف و  بلاطم  افرع  کلـسم و  نافرع  هفـسالف  یحابص :
. دنناد یم  قلطم  یتسه  وترپ  ار  قولخم  هدش  لئاق  قولخم  قلاخ و  نیب  تیخنـس  هب  و  دودحم ؛ دیقم و  دوجو  ار  قولخم  دـنناد و  یم  قلطم 

. دنرادنپ یم  تانکمم  تلع  ار  سدقم  تاذ  ملع  دنرامش و  یم  قلطم  دوجو  نوئش  راوطا و  ار  تادوجوم  مامت  نانآ 

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 11   ) ح36 ص57 ،  ج2 ، راونألاراحب ، ص146 ؛ هبطخ 87 ،  هغالبلا ، جهن  - 1
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یهلا مولع  هب  تقیقح  رد  هک  مالسا  زا  لبق  هفسالف  زا  ار  اه  ینادان  اه و  یهارمگ  نیا 

رد هک  نآ  لاح  دننک ؛ یم  قیبطت  بلاطم  نیا  رب  ار  تایاور  نآرق و  تایآ  مدرم ، ندز  لوگ  يارب  دنا و  هتفرگ  دـنا  لهاج  ینابر  فراعم  و 
! تایاور نآرق و  هب  ات  دنهد  یم  تیمها  رتشیب  ناینانوی  تاملک  هب  دنرادن و  تیب  لها  نآرق و  هب  يا  هدیقع  چیه  عقاو 

لیوأت اه  نآ  هطـساو  هب  ار  تامکحم  دـنوش و  یم  هباشتم  تایآ  نماد  هب  تسد  دـننک ، قباطم  نآرق  اب  ار  نانخـس  نیا  هک  نآ  يارب  ناشیا ،
. دننک یمن  يوریپ  تیب  لها  زا  چیه  اه ، نآ  ریسفت  رد  دننک و  یم 

تایآ زا  یهباشتم  هلمج  سپس  هتسج ، کسمت  يرشب  ياه  سایق  ارآ و  راکفا و  زا  هدش  هتخاس  ناهرب  هب  لوا  دوخ ، ياه  لالدتسا  مامت  رد 
. دننک یم  لیوأت  رشب  نهذ  هتخاس  ناهرب  قبط  رب  ار  نآ  دنروآ و  یم  تایاور  و 

ّاَلِإ ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَـص  ُرِداَُغی  اـَل  هیآ � هب  دـناد ، یم  تادوجوم  عیمج  دوجو  نیع  ار  یلاـعت  قـح  دوـجو  نوـچ  يزاریـش ، ياردـصالم  ـالثم 
نآ همه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ناگدـنب  لاعفا  لامعا و  هب  طوبرم  همیرک  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  ؛(2)  تسا هتسج  کسمت   �(1) اَه�یصْحَأ

(3). دنک یم  ناشتازاجم  نآ ، اب  قباطم  تمایق ، زور  رد  دنک و  یم  طبض  ناش  لامعا  همان  رد  هدومن و  اصحا  ار  اه 

يارب سپـس  تسا . یقاب  دـبا  ات  لزا  زا  دوخ  تیمدـع  رب  تانکمم  قیاقح  دـیوگ : یم  هتـشادنپ و  یمدـع  روما  ار  هیناکما  تایهام  ومه  زین ،
هتفگ هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  دنک  یم  لقن  یبصان  یلازغ  زا  دانتـسا و   �(4) ُهَهْجَو ّاَلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک  هفیرـش � هیآ  هب  شا  هتفگ  دییأت 

: تسا

تاذ زا  ریغ  يدوجوم  چیه  دننک  یم  هدهاشم  نایع  هب  هک  دنا  یناسک  نافراع 

. تسا هدرک  هرامش  ار  همه  و  هدومنن ، راذگ  ورف  ار  ام  گرزب  کچوک و  هانگ  هنوگ  چیه  هیآ 49 : (، 18  ) فهکلا - 1
ص27. تایآلارارسا ، - 2

، عماج ریسفت  ح34 و 35 ؛ ص354 ، ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  تسا . هدومرف  هراشا  نآ  هب   � ماما هک  نانچمه  - 3
هیآ 88. (، 28  ) صصقلا - 4
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(1). دش دهاوخن  دوجوم  مه  دبا  ات  هدوبن و  لزا  زا  ایشا  مامت  ینعی   � ُهَهْجَو ّاَلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک  درادن و � دوجو  قح  سدقم 

تایآ نآ و  ظافلا  يوغل  يانعم  زا  هکلب  هدرکن ؛ عوجر  تیب  لها  تایاور  هب  ًالـصا  هیآ  ریـسفت  رد  هدومن و  تابثا  ار  وا  ریـسفت  دافم  سپس ،
. دراد ییانعم  هچ  كاله  دنیبب  ات  هتفرن  كاله »  » ظفل يوغل  يانعم  غارس  هدرک و  تلفغ  زین  دروم  نیا  رد  رگید 

: دراد انعم  دنچ  كاله  هک  تفگ  دوش  یم  نآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب 

ندرمش دوش . یم  هدافتسا  (� (2 َِیب ٍهَنّ ْنَع  َّیَح  ْنَم  �یَیْحَی  َو  َِیب  ٍهَنّ ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  هفیرش � هیآ  زا  هک  نانچ  تاجن ؛ لباقم  رد  كاله   1
. تسا نیا  دهاش  تایجنُم  لباقم  رد  تاکلهُم 

. تسانعم نیا  هب   (�(3 هَِیناَْطلُس ِنَع  یّ َکَلَه  هیآ � رد  هک  نانچ  ندش ؛ دوقفم  يانعم  هب  كاله   2

. دوش یم  هدافتسا   �(4) َلْسَّنلاَو َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو  هیآ � زا  هک  نانچ  داسف ؛ يانعم  هب  كاله   3

ْنِم ُفُسُوی  ْمُکَءآَج  ْدََقلَو  هیآ � (6)� و  ُرْهَّدلا ّاَلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  هیآ � (5)� و  َکَلَه ٌؤُْرما  ِنِإ  هیآ � رد  هک  نانچ  گرم ؛ يانعم  هب  كـاله   4
. تسانعم نیا  هب   �(7) َکَلَه اَذِإ  یَّتَح  ِِهب  ْمُکَءاَج  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتلِزاَمَف  ِیَْبلِاب  ِتاَنّ ُْلبَق 

ص74. ج12 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  لصف 30 ؛)  ) ص342 ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 1
دهاوخ یم  ار  دیواج  يدبا و  تایح  هکره  دوش و  كاله  تجح  مامتا  زا  سپ  تسا ، یندش  كاله  سک  ره  ات  هیآ 42 : (، 8  ) لافنالا - 2

. دسرب نآ  هب 
. دیدرگ دوبان  متکوش  تردق  همه  هیآ 29 : (، 69  ) هقاحلا - 3

. دنک عطق  ار  لسن  ار و  لِماح  دنک  دساف  و  هیآ 205 : (، 2  ) هرقبلا - 4
. دریمب یسک  هاگره  هیآ 176 : (، 4  ) ءاسنلا - 5

. دناریم یمن  ار  ام  تعیبط  زجو  هیآ 24 : (، 45  ) هیثاجلا - 6
هک نآ  ات  دیدوب  یقاب  کش  رد  هتسویپ  امـش  و  دمآ . امـش  يوس  هب  لیالد  تازجعم و  اب  فسوی  زین ، نیا  زا  شیپ  هیآ 34 : (، 40  ) نمؤم - 7

. تفر ایند  زا  وا 
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يانعم نامه  هیآ  نیا  رد  کلاه »  » زا دارم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش ، دراو   � ُهَهْجَو ّاَلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک  هیآ � ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زا 
: دومرف  � قداص ماما  تسا . لوا 

(1) ؛  ِْهیَلَع ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َقیِرَّطلا  َذَخَأ  ْنَم  ّاَلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک 

. دشاب امش  قیرط  رد  هک  یسک  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  سک  چیه 

: دومرف مه  رگید  تیاور  رد 

(2). دشاب قح  قیرط  رد  هک  یسک  رگم 

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

(3) دوش . یم  هدیسر  ادخ  هب  نآ  اب  هک  تسا  یهار  نآ  هجو  سپ  ادخ . نید  رگم  تسا  کلاه  زیچ  همه 

(4). دنسر یم  ادخ  هب  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یقیرط  هار و  هللا » هجو  ، » تایاور نیا  بسح  هب 

: دیامرف یم   � اضر ماما 

یم یهلا  قح  نید  سدـقم و  تاذ  تفرعم  ادـخ و  هب  مدرم  ناـنآ ، ببـس  هب  هک  دـنا  یهلا  ياـه  تجح  نـالوسر و  ناربماـیپ و  هللا  هجو  ... 
. دنسر

: دندومرف يدایز  تایاور  رد   � همئا هک  تسا  تهج  نیا  زا 

(5). هللا هجو  میتسه  ام 

ّيوس طارص  (6) و  دمح هروس  رد  میقتسم  طارص  ور ، نیا  زا  دنـسر . یم  ادخ  هب  مدرم  نانآ ، ببـس  هب  هک  دنا  میقتـسم  قیرط  ناشیا  ینعی 
ياهدوجو نآ  هب  هیآ 135  هط ، هروس  رد 

ح7. ص104 ، ج6 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
ص212. ج10 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  ح7 ؛ ص295 ، ج14 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 2

ح131. ص146 ، ج4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ح9 ؛ ص295 ، ج14 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 3
[. 10322  ] ح4 ص236 ، ج5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 4
[. 5930  ] ح4 ص386 ، ج13 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 5

[. 9565  ] ح2 ص845 ، و ج4 ، [ 270  ] ح3 4 ص107 ، ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 6
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: دنا هدومرف  دوخ  دنا و  تفرعم  تیاده و  هلیسو  اه  نآ  هک  اریز  (1) ؛  تسا هدش  لیوأت  سدقم 

(3) ؛  هللا َفِرُع  اَم  اَنَالَْولَو  (2) ؛  هللا َدِّحُو  اَِنبَو  هللا ، َفِرُع  اَِنبَو  هللا ، َِدبُع  اَِنب 

(4). اَْهنِم �یتُْؤی  ِیتَّلا  َّلَجَوَّزَع  هللا  ُباْوبَأ  ْمُه  ُءاَیِصْوَألا 

: هیآ ریظن  دشاب ؛ قلخ  لاوز  انف و  يانعم  هب  هفیرش  هیآ  رد  کلاه »  » تسا نکمم  زین ،

(5) ؛  � َّکِبَر ُهْجَو  یَْقبَیَو  ٍناَف *  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  �

قح هب  ناماما  ربمایپ و  انامه  هک   ) دـنام یم  یقاـب  تراـگدرورپ  هجو  دـنوش و  یم  كـاله  یناـف و  دـنا  نیمز  يور  رب  هک  ناـنآ  همه  ینعی 
(. دنشاب

انف و هب  هراشا  تسا  نکمم  هک  تسایـشا  همه  كاله  لوا  هیآ  رهاظ  یلو  دـنریم ؛ یم  ناسنا  دارفا  همه  هک  تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاـظ 
. دشاب تمایق  زا  شیپ  تاقولخم  همه  لاوز 

ار لوا  يانعم  تایاور  هک  میدید  و  لیلد ؛ اب  رگم  تسین  حیحص  انعم  کی  هب  لمح  سپ  تسا ، لمتحم  انعم  ود  ره  همیرک  هیآ  رد  هک  لاح 
. درک نیعم 

تامکحم و فالخ  رب  هکلب  تسا ؛ هیآ  دوخ  دروم  رد  دراو  تایاور  فالخرب  تسا  هدرک  حرطم  هیآ  يارب  یبصان  یلازغ  هک  ییاـنعم  سپ 
. تسا نید  تایرورض 

؛ تسا تمایق  زا  لبق  قلخ  لاوز  انف و  دارم  مییوگب : دـیاب  مینک ، تیوقت  هفیرـش  هیآ  رد  ار  مود  لامتحا  میتساوخ  لـیلد  نودـب  اـم  رگا  یلو 
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  نانچ 

[. 7090  ] ح8 ص791 ، ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
هب دش و  هتخانـش  ادخ  ام  هلیـسو  هب  دش و  شتـسرپ  ادـخ  ام  هلیـسو  هب  دـیحوتلا :) باتک  زا  رداونلا  باب   ) ح10 ص145 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2

. دنتخانش هناگی  ار  ادخ  ام  هلیسو 
. دش یمن  هتخانش  ادخ  میدوب  یمن  ام  رگا  همامإلا :) باتک  زا  مهتنیط ... مهقلخ و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح7 ص5 ، ج25 ، راونألاراحب ، - 3

... مهقلخ و باوبا  زا  لوا  باب   ) ح7 ص5 ، ج25 ، راونألاراحب ، لجوزع ؛)... هللا  ءاـفلخ   � همئالا َّنَأ  باب :  ) ح2 ص193 ، ج1 ، یفاکلا ، - 4
. دنشاب یم  لجوزع  يادخ  يوس  هب  هجوت  ياهرد  ربمغیپ  ءایصوا  همامإلا :) باتک  زا 

تایآ 26 27. (، 55  ) نمحرلا - 5
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(1) ؛  � ِهَمایِْقلا ِمْوَی  َْلبَق  اَهوُِکلْهُم  ُنَْحن  ّاَلِإ  ٍهَیْرَق  ْنِم  ْنِإَو  �

. میناسر یم  كاله  هب  تمایق  زور  زا  شیپ  ار  نآ  ام  هک  نیا  رگم  تسین  يرهش  چیه 

: دندومرف  � قداص ماما  رقاب و  ماما 

(2). تسا هدش  كاله  دریمب  هک  یسک  تسا ؛ نآ  ریغ  گرم و  انف  زا  دارم 

: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

َهللا َّنِإَو  اَهِعاَِرتْخاَو ... اَِهئاَْشنِإ  ْنِم  َبَجْعَِأب  اَهِعاَدـِْتبِإ  َدـَْعب  اْینُّدـلا  ُءانَف  َْسَیلَو  . اهِدوُقْفَمَک اَهُدوُجْوَم  َریِـصَی  یَّتَح  اَهِدوُجُو  َدـَْعب  اـَهل  ِینْفُْملا  َوُه 
، ٍناَمَز َالَو  ٍنیِح  َالَو  ٍناَکَم  َالَو  ٍْتقَو  اَِلب  اَِهئاَنَف  َدَْعب  ُنوُکَی  َِکلذَک  اَِهئاَدـِْتبِإ  َْلبَق  َناَک  امَک  َهَعَم  َءْیَـش  َال  ُهَدْـحَو ، اْینُّدـلا  ِءانَف  َدـَْعب  ُدوُعَی  ُهَناَْحبُس 

ُْهنِم ٍهَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِءاَنَْفلا  َدَْعب  اَهُدیُِعی  َُّمث  ُراَّهَْقلا ... ُدِحاْولا  هللا  ّاَلِإ  َءْیَـش  اَلَف  ُتاَعاَّسلاَو  َنُونِّـسلا  َِتلاَزَو  ُتاَقْوَألاَو ، ُلاَجآلا  َِکلذ  َْدنِع  ْتَمِدُـع 
(3) ؛ ... اَْهَیلِإ

ناهج يانف  و  ددرگ ؛ شدوجوم  ریغ  نوچمه  شدوجوم  هک  نانچ  نآ  تساه ، نآ  ندـش  دوجوم  زا  دـعب  تادوجوم  هدـننک  یناف  دـنوادخ 
دنام و دـهاوخ  یقاب  ناهج  يانف  زا  دـعب  هک  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  اهنت  تسین ... نآ  عارتخا  داجیا و  زا  رتروآ  تفگـش  شدوجو  زا  سپ 

. دوب دهاوخن  وا  اب  رگید  زیچ  چیه 

نیا رد  دشاب . هدوب  ینامز  هظحل و  ناکم و  تقو و  هک  نیا  نودب  دوب ؛ دـهاوخ  زین  نآ  يانف  زا  دـعب  دوب ، ناهج  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  نانچ 
، ماگنه

هیآ 58. (، 17  ) ءارسإلا - 1
[. 6407  ] ح5 6 ص541 ، ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ر.ك : - 2

ص203. ج1 ، جاجتحالا ، ص364 ؛ هبطخ 186 ، هغالبلا ، جهن  - 3
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نآ همه  سپ  تشاد ... دهاوخن  دوجو  راهق  هناگی و  يادـخ  زج  يزیچ  سپ  دـنور ؛ یم  نیب  زا  اه  تعاس  اه و  اس ل  اهدمآرـس و  تاقوا و 
... . دنادرگ یم  زاب  دشاب ، هتشاد  اه  نآ  هب  يزاین  هک  نیا  نودب  رگید ، راب  ار  اه 

: تشون هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  رایزهم ، نب  یلع  هب  شبوتکم  رد   � داوج ماما 

(1) ؛ ... ٍءْیَش ُّلُک  �ینْفَیَو  �یْقبَی  َُّمث  ٍءْیَش ، َّلُک  َقَلَخ  َُّمث  ٍءْیَش ، ِّلُک  َْلبَق  َناَک  يَِّذلا  اَذ  اَی 

. دوش یم  یناف  رگید  زیچ  ره  دنام و  یم  یقاب  سپس  دیرفآ ، ار  يزیچ  ره  سپس  دوب ، يزیچ  ره  زا  شیپ  هک  یسک  يا 

: دومرف دنام ، یم  یقاب  ای  دوش  یم  یشالتم  ندب  زا  جورخ  زا  دعب  حور  ایآ  دیسرپ  هک  قیدنز  نآ  لاوس  باوج  رد   � قداص ماما 

یـسح هن  سپ  دوش ؛ یم  لطاب  ایـشا  همه  ماگنه ، نیا  رد  تسا . یقاب  دوش ، یم  هدیمد  روص  رد  هک  یتقو  ات  ندـب ] زا  جورخ  زا  دـعب   ] حور
(2) ... . ار ایشا  دنک  یم  هداعا  سپس  یسوسحم . هن  دوب و  دهاوخ 

دیاش اریز  درادـن ؛ یتافانم  دـش  ضرع  هک  بلطم  نیا  اب   (3)« ِءاَنَْفِلل َال  ِءاـقَْبِلل  ُْمتِْقلُخ  : » دومرف هک   � موصعم شیامرف  هک  دیشاب  هتـشاد  تقد 
. تسا یناف  هک  ایند  يارب  هن  تسا ، ترخآ  ملاع  هک  اقب ، يارب  دیدش  قلخ  امش  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  زا  دارم 

. دیامن یم  در  ار  یلازغ  ریسفت  دش  يراددوخ  اه  نآ  لقن  زا  هک  يرگید  ثیداحا  تایاور و  نیا  همه  سپ 

رارق دوخ  رظن  يأر و  قباطم  ار  قح  دننک و  یم  دنا و  هدرک  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هنوگچ  هفـسالف  هک  دـش  نشور  حیـضوت ، نیا  اب 
. دنهد یم 

(. مود باب   ) ح11 ص47 ، دیحوتلا ، - 1
ص350. ج2 ، جاجتحالا ، - 2

ص272. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 3
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تفگـش ینمیا  دـنک و  یم  کبـس  ناـسنا  رظن  رد  ار  گرزب  ناـهانگ  هک  تسین  شیب  یلیطاـبا  تقیقح  رد  ناـنآ  مولع  هک  دـش  مولعم  زین ،
. دنناد یم  ادخ  قولخم  ار  لاعفا  مامت  نوچ  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  نایصاع  يارب  يروآ 

: دیوگ یم  هدرک  لیوأت  ار  نآ  نیدلا  ییحم  اذل  دوش ؛ یم  هدرمش  حیبق  يرما  ناراکهانگ  ندرک  باذع  ساسا ، نیمه  رب 

(1). دنرب یم  تذل  شتآ  رد  باذع  لها 

: دیوگ یم  یماطسب  دیزیوبا  زین ،

(2). يا هتشگ  جراخ  نیلکوتم  زا  يراذگب ، قرف  شتآ  لها  تشهب و  لها  نیب  رگا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  یلو 

(3) ؛  � ِهَّنَجلا ُباَحْصَأَو  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  يِوَتْسَیَال  �

. دنتسین يواسم  خزود  تشهب و  لها 

: دیامرف یم  زین ،

(4) ؛  � ُروُرَْحلا َالَو  ُّلِّظلا  َالَو  ُروُّنلا *  َال  َو  ُتاَُملُّظلا  َالَو  ُریِصَْبلاَو *  یَمْعَْألا  يِوَتْسَی  اَمَو  �

. تسین يواسم  مه  امرگ  اب  هیاس  رون و  اب  اه  یکیرات  دنتسین . يواسم  انیب  روک و 

: دیوگ یم  شریسفت  رد  اردصالم 

ندش لصاو  دـننام  ددرگ ، یم  قلطم  دوجو  سپ  دوش ؛ یم  لصاح  يدوجو ، دویق  دودـح و  ندـش  فرطرب  ینعی  تانیعت ، لاوز  هب  ترخآ 
(5). دوش یم  ایرد  هک  ایرد  هب  هرطق 

ص317 318. رایخألا ، هفحت  - 1
ص398. هیادهلا ، حابصم  - 2

هیآ 20. (، 59  ) رشحلا - 3
تایآ 19 21. (، 35  ) رطاف - 4

ص15. هعقاو ، هروس  ریسفت  - 5
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(2). دننک یم  انعم  تروص  نیمه  هب  ار   �(1) َنوُعِجاَر ِهَیلِإ  اَّنِإَو  هِلل  اَّنِإ  عاجرتسا � هملک  مه  یلو ، هللا  تمعن  هاش  یمور و  يالم 

هیآ هک  نآ  اب  تسا (5) ؛ هتفرگ  تروص   (�(4 �یهَْتنُْملا َّکِبَر  َیلِإ  هیآ � 3)�) و  �یعْجُّرلا َّکِبَر  َیلِإ  َّنإ  هیآ � دروم  رد  لـیوأت  عون  نیمه 
دهاوخ مّنهج  هب  ناراکدب  تشگزاب  دـنور و  یم  تشهب  هب  ناراکوکین  هک  نیا  یهلا و  لدـع  همکحم  رد  تسا  قیالخ  رـشح  هب  عجار  لوا 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچ   ، (6) دوب

(7) ؛  � ِمیِحَْجلا َیلَِإل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث  �

. تسا منهج )  ) میحج هب  ناراکدب  عوجر  تشگزاب و 

: دیامرف یم  لک  رشح  هب  تبسن  زین ،

(8) ؛  � ًادْرَف ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُکَو  ًاَّدَع *  ْمُهَّدَعَو  ْمُهاَصْحَأ  ْدََقل  ًاْدبَع *  ِنَمْحَّرلا  ِیتآ  ّاَلِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ  �

یگدنب تلاحاب  هک  نآ  رگم  نیمز  اه و  نامسآ  لها  زا  یسک  تسین 

. دمآ دنهاوخ  سک  یب  اهنت و  همه  دوش و  یمن  راذگورف  يدحا  هدومرف ، اصحا  ار  اه  نآ  مامت  نوچ  دوش . یم  روشحم  ّتلذ  و 

تاذ رد  هک  تسا  مدرم  توکس  بوجو  هب  عجار   � �یهَْتنُْملا َّکِبَر  َیلِإ  مود � هیآ  اما 

هیآ 156. (، 2  ) هرقبلا - 1
ص44. ج3 ، قئاقحلا ، قئارط  ص102 ؛ لّوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 2

هیآ 8. (، 96  ) قلعلا - 3
هیآ 42. (، 53  ) مجنلا - 4

ص446. بیغلا ، حیتافم  ص104 ؛ ج7 ، هیلاعتملا ، همکحلا  ص438 و  بیغلا ، حیتافم  ص272 ؛ ج2 ، هیلاعتملا ، همکحلا  - 5
ص450. ج7 ، عماج ، ریسفت  ص395 ؛  ج8 ، یجیهال ، فیرش  ریسفت  - 6

 . هیآ 68 (، 37  ) تافاصلا - 7
تایآ 93 95. ( 19  ) میرم - 8
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قیالخ روعش  مهف و  لقع و  ملع و  نوچ  دنیوگن ؛ نخس  ناشدوخ  روعـش  مهف و  لقع و  رکف و  يأر و  هب  وا  لاعفا  تافـص و  قح و  سدقم 
(1). دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  مه  هیآ  ریسفت  رد  تایاور  حیرص  نایب  درادن . هار  وا  سودق  تاذ  هب 

نآرق رهاوظ  هب  هعیـش  نافلاخم  کسمت  دـننام  دوخ  تایرظن  ارآ و  رب  اه  نآ  قیبطت  هیجوت و  لیوأت و  هباشتم و  تایآ  هب  هورگ  نیا  کسمت 
. درکن انتعا   � نینمؤملاریما نایب  هب  و  »(2) ؛  هللا باتک  انبسح   » تفگ اه  نآ  سسؤم  سیئر و  هک  تسا 

رد 3)�) ؛  ًاّفَص ًاّفَص  ُکَلَْملاَو  َکُّبَر  َءاَجَو  هیآ � هب  دنناد ، یم  مسج  ار  ادخ  هک  یناسک  ینعی  مسجت ، هب  نیلئاق  لالدتسا  تسا  هنوگ  نیمه 
(4). تسا  � َّکِبَر ُرمَأ  َءاَجَو  دارم � دیامرف : یم   � متشه ماما  هک  یتروص 

دوهی ياهاذغ  ماعط و  ندوب  لالح  كاپ و  هب  هک  یناسک  لالدتسا  تسا  روط  نیمه 

هفیرش هیآ  رهاظ  هب   (5) دشاب نغور  تشوگ و  دنچره ، دنا  لئاق  ناناملسم  يارب  اراصن  و 

« ماعط  » زا دارم  هک  هدـمآ  هدـش ، لقن  ربتعم  ياه  باتک  رد  هک  يدایز  تایاور  رد  هک  نآ  اب  6)�) ؛  ْمَُکل ٌّلِح  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماَعَطَو  �
جنرب دننام  تسا  تابوبح  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

(7). اه نآ  ریغ  سدع و  شام و  دوخن و  مدنگ و  و 

: هفیرش هیآ  هب  هعیش  نافلاخم  زا  يا  هدع  لالدتسا  تسا ، هتسد  نیا  زا 

(8) ؛  � ْمُکَنْعَضْرَأ ِِیتا�لَّلا  ُمُُکتاَهُّمُأَو  �

. دنهد یم  ریش  امش  هب  هک  ناتناردام  امش  رب  تسا  مارح 

[. 10235  ] ح1 ص206 ، ج5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
(. مجنپ سلجم   ) ح 3 ص36 ، دیفملل ،)  ) یلامألا - 2

هیآ 22. (، 89  ) رجفلا - 3
ح12. ص282 ، ج8 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - . 4

ص372. ج1 ، جهنملا ، هصالخ  ص229 ؛ هیلع ، بهاوم  ر.ك : - . 5
هیآ 5. (، 5  ) هدئاملا - 6

. دعب هب  ح1  ص402 ، ج2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 7
هیآ 23. (، 4  ) ءاسنلا - 8
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(1). دایز هچ  دشاب و  مک  ریش  هچ  دوش ؛ یم  حاکن  تمرح  بجوم  داد ، ریش  يا  هچب  هب  ینز  رگا  هک  نیا  رب  دنا  هدومن  لالدتسا  هیآ ، نیا  اب 

زا صاخ  يا  هزادنا  هکلب  دوش ؛ یمن  حاکن  تمرح  بجوم  ینداد  ریـش  ره  دـنا ، نآرق  مولع  ناملاع  هک  ، � تیب لها  تایاور  بسح  هب  اـما 
(2). ددرگ یم  تمرح  بجوم  نآ 

رب  �(4) َنُوِتناَق َُهل  ٌّلُک  هیآ � هب  3)�) و  ُهاَّیِإ ّاَلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یَـضَقَو  �: هفیرش هیآ  هب  يرتسبش  لالدتسا  تسا  قایـس  نیمه  هب  ماجنارس ،
هلاسوگ و تدابع  ینعی   (5). تسوا یتسه  نیع  وا  نیعت  هک  دوب  دهاوخ  یتاذ  تدابع  دوش  عقاو  یتروص  ره  هب  یسک  ره  زا  تدابع  هک  نآ 

(6). تسا هتسب  ارتفا  ادخ  رب  هتشادنپ و  ینیوکت  ار  یضق »  » يانعم وا  تسا . قح  تدابع  همه  نآ ، ریغ  هام و  دیشروخ و  تب و 

�؛ ًاناَسْحِإ ِنیَِدلاَْولِابَو  � دراد : هک  هیآ  لیذ  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  تسا ، یعیرـشت  مکح  رما و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  یَـضَق »  » هک تسا  حـضاو 
ترـضح زا  مه  یتیاور  دروم ، نیا  رد  دییامن . ناسحا  ناتردام  ردپ و  هب  دـینکن و  تدابع  ار  یـسک  وا  زا  ریغ  هک  دومرف  مکح  ادـخ  ینعی :

(7). تسا هدش  لقن   � نینمؤملاریما

ص 65. ج 3 ، صاصج ،)  ) نآرقلا ماکحا  ر.ك : - 1
(. عاضرلاب مرحی  ام  باوبا  زا  مود  باب   ) ص374 ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  ص47 ؛ ج3 ، نایبلا ، عمجم  ر.ك : - 2

هیآ 23. (، 17  ) ءارسإلا - 3
هیآ 116. (، 2  ) هرقبلا - 4

ص7. نیقیلا ، قح  - 5
تیهولوا هک  نآ  ببـس  هب  هدومننریفکت  هک  ار  يراـصن  یلاـعت ، قـح  هدوـمن : لـقن  یبرع  نبا  زا  ص33  تانجلا ،  تاـضور  باـتک  رد  - 6

وا هب  تیالو  متخ  هک : هتفگ  هتسناد و  ایلوألا  متاخ  ار  دوخ  دنتسناد و  یسیع  رد  رصحنم  ار  ادخ  هک  نآ  ببـس  هب  هکلب  دندش ، لئاق  یـسیع 
زا دـننک  یم  ملع  سابتقا  ءایبنا  عیمج  هک : هتفگ  زین  و  تیـالو . متخ  يداـب  كراـبم  تینهت و  تهج  دـندش  رـضاح  وا  دزن  ناربمغیپ  هدـش و 

شتآ لها  هتفگ : زین  و  تیالو . رد  ایلوا  رئاس  زا  تسا  لضفا  ایلوا  متاخ  هوکشم  زا  دننک  یم  ملع  سابتقا  ایلوا  عیمج  ءایبنا و  متاخ  هوکـشم 
(. فلؤم ... ، ) دنرب یم  تذل  دنبای و  یم  تحار  شتآ  هب  دننک و  یم  معنت  خزود  رد 

[. 6294  ] ح1 ص516 ، ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 7
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. دنا هتسناد   �(1) ِهِدْمَِحب ِبَُسی  ُحّ ّاَلِإ  ءْیَش  ْنِم  ْنِإَو  هیآ � ریظن  ار  هیآ  نیا  تسا و  عوضخ  عوشخ و  مود ، هیآ  رد  تونق ، زا  دارم  اما 

ییانعم هب  ار  هباشتم  تایآ  هورگ  نیا  اریز  تسا ؛ تایآ  رهاوظ  هب  نیفلاخم  لالدتـسا  زا  رتدـب  هیفوص  هفـسالف و  لالدتـسا  هک  تسناد  دـیاب 
یم هدهاشم  نآ  فالخرب  يدایز  تایاور  تایآ و  هکلب  دمهف ، یمن  هباشتم  نآ  زا  ار  انعم  نآ  زگره  یملاس  نهذ  چیه  هک  دننک  یم  لمح 

هارمگ ار  نارگید  مه  دندش ، هارمگ  دوخ  مه  هنوگچ  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  دهد . یم  یهاوگ  نآ  نالطب  داسف و  رب  ترطف  لقع و  دـنک و 
جاور مدرم  نایم  رد  تسین ، رگید  زیچ  تاملظ  تلالض و  تاهبـش و  زج  هک  بلاطم  نیا  نوچ  دننز ! یم  مالـسا  هشیر  هب  هشیت  دننک و  یم 

زا ءایح  دنرادنرب و  تلالـض  نیا  زا  تسد  تناید  هقف و  نامـسآ  دیـشروخ  تعیرـش و  ناکرا  نکر  هعیـش  مظعا  ربهر  تختیاپ  رد  دـنهد و 
. دننزب وا  هشیر  هب  هشیت  دنروخب و  ار  وا  نان  دنشاب و  هدنز  وا  تکرب  زا  دننکن و  نامز  ماما 

؟ منادرگب اقفر  امش و  تمدخ  ياچ  رود  کی  دیهد  یم  هزاجا  دیدش . هتسخ  یحابص ، ياقآ  تفگ : اقآ  لیلخ  جاح  ماگنه ، نیا  رد 

. دییامرفب فطل  مرکشتم . شسرپ !؟ یکین و  داد : خساپ  یحابص 

دراو رفعج  ییالبرک  هاگان ، دندش . ندیشک  راگیس  لوغشم  نایاقآ  زا  یخرب  ياچ ، فرص  زا  دعب  دش و  هدروآ  سلجم  هب  ياچ  ینیس  کی 
. تسا هدرک  بت  دمحم  هنن  تفگ : اقآ  لیلخ  جاح  هب  دیدرگ و 

. تسا هدرک  بت  رفعج  ییالبرک  لایع  رتکد ، ياقآ  اقآ : لیلخ  جاح 

هک دیـشکن  لوط  يزیچ  تفر و  رفعج  ییالبرک  مور . یم  مدوخ  دـناوت ، یمن  رگا  میامن و  هنیاعم  ات  درواـیب ، ار  وا  تسا  نکمم  رگا  رتکد :
. دروآ ار  شلایع 

هجرد هقیقد ، دنچ  زا  دعب  راذگب . رامیب  نابز  ریز  تفگ : داد و  رفعج  ییالبرک  هب  دروآ و  نوریب  ار  بت  شجنس  هجرد  دوخ  بیج  زا  رتکد 
قرع رتیل  کی  دیاب  تفگ : تفرگ و  ار  بت 

هیآ 44. (، 17  ) ءارسإلا - 1
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ریس کی  دیناوت  یم  دیهاوخب ، مه  رگا  تسا . بت  عطق  ياود  قرع  ود  نیا  هک  دیهدب  نآ  زا  تساوخ ، بآ  هاگره  دیریگب و  ینساک  دیب و 
مه شیاذـغ  تسا . رثؤم  بت  عفد  رد  مه  نیا  هک  دـیهدب  ناتلایع  هب  ار  نآ  بآ  هتفرگ  ار  شا  هراـصع  جـیردت ، هب  دـیبوکب و  ار  هفرُخ  مخت 

. دشاب زینشگ  جانفسا و  يزبس  اب  قیقر  يابروش )  ) شآ

یم هزاـجا  رتکد ، ياـقآ  تفگ : تشگرب و  هک  تشذـگن  يزیچ  تفر . شیوخ  لزنم  فرط  هب  تفرگ و  ار  شلاـیع  تسد  رفعج  ییـالبرک 
؟ دیهد

. دییامرفب رتکد :

؟ تسیچ ببس  مناد  یمن  هدش ؛ ادیپ  ام  ندب  رد  ییاه  هناد  تسا  زور  دنچ  رفعج : ییالبرک 

؟ دراد هناخوراد  اجنیا  دییامرفب . نوخ  هیفصت  دیاب  امش  رفعج ، ییالبرک  تفگ : دومن و  هنیاعم  تفرگ و  ار  وا  ضبن  رتکد 

. دشاب ناشیا  سرتسد  رد  هک  دییامرفب  زیوجت  یمیدق  ياهاود  هد ، نیا  لها  يارب  منک  یم  شهاوخ  رتکد ، ياقآ  اقآ : دمص  جاح 

بوخ یلیخ  باّنع  رانا و  نینچمه ، دـنک . یم  فاص  ار  نوخ  وهاک  دـیروخب ؛ دایز  وهاـک  امـش  ییـالبرک :] هب  ور  سپـس  ! ] مشچ هب  رتکد :
فاص مه  ار  نوخ  كاپ و  ار  هدعم  طالخا  حالصا ، ار  هنیس  دیامن ، یم  گنشق  فاص و  ار  گنر  تسه : بانع  رد  يرایسب  صاوخ  تسا .

. تسا بوخ  نوخ  حالصا  يارب  زین  کشرز  دنک . یم 

. مهد یم  همادا  ار  بلطم  نایاقآ ، هزاجا  اب  تفگ : ياچ  فرص  زا  دعب  یحابص  ياقآ 

يأر هب  ریسفت 

هجوت اب  الاح  تسین . حیحـص  يرگید  نودب  یکی  هب  کسمت  دنوش و  یمن  ادج  مه  زا  هاگ  چـیه  دنتـسه و  مه  نیرق  ود  ره  ترتع  نآرق و 
. دنا هدرک  عنم  تدش  هب  تیب ، لها  ریـسفت  هب  عوجر  نودب  رکف ، يأر و  هب  نآرق  ریـسفت  زا   � ناماما ربماـیپ و  منک : یم  ضرع  هتکن ، نیا  هب 

: دومرف تسا ، نیملسم  عامجا  دروم  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  دروم  رد  هصاخ  هماع و  هک  يرتاوتم  تیاور  رد  ، � ایبنالا متاخ  سدقم  دوجو 
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نآ دش . دیهاوخن  هارمگ  دینز ، گنچ  نیلقث )  ) ود نآ  هب  هک  یتقو  ات  مترتع . ادخ و  باتک  مراذگ : یم  اهب  نارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم 
(1). دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  هک  نآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود 

همئا ربمایپ و  روتـسد  فالخرب  دـیامن  هیجوت  لیوأت و  ار  اه  نآ  شدوخ  يأر  هب  دبـسچب و  ار  هباشتم  تایآ  زا  یـضعب  هک  یـسک  نیارباـنب ،
: تسا هدومرف  یسدق ، ثیدح  رد  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ؛ هدرواین  نامیا  راگدرورپ  هب  هکلب  هدرک ، راتفر   � نید

(2) ؛  یِماَلَک ِِهیْأَِرب  َرَّسَف  ْنَم  ِیب  َنَمآ ِ  اَم 

. تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ارم  مالک  هک  یسک 

: دومرف وا  هب  داتسرف ، جراوخ  يوس  هب  ار  سابع  نبا  یتقو   � نینمؤملاریما

(3) ؛  ًاصیَِحم اَْهنَع  اوُدِجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ِهَّنُّسلِاب  ْمُهْجِجاَح  ْنَِکلَو  َنُولوُقَیَو ، ُلوُقَت  ٍهوُجُو ، ُوذ  ٌلاَّمَح  َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلِاب ، ْمُهْمِصاَُختَال 

فلتخم یناعم  بات  نآرق  هک  نکن  هثحابم  نآرق  تایآ  اب  جراوخ ، اب 

، نآ ربارب  رد  هک  نک  هجاحم  اه  نآ  اب   � ربمایپ تنـس  اب  نکیل ، رگید . زیچ  اه  نآ  ییوگ و  یم  يزیچ  وت  دراد ؛ نوگانوگ  ریـسفت  ناکما  و 
. تفای دنهاوخن  یخساپ 

: دومرف هرصب ، لها  هیقف  هداتَق ، هب   � رقاب ماما 

ریـسفت مدرم  لوق  زا  رگا  و  یتخاس ؛ كاله  زین  ار  نارگید  يدش و  كاله  ینک ، ریـسفت  دوخ  بناج  زا  ار  نآرق  رگا  هداتق ! يا  وت ، رب  ياو 
هک یسک  طقف  ار  نآرق  یتخاس ... كاله  ار  نارگید  دوخ و  مه  زاب  ینک ،

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 14   ) ح59 ص100 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 1
(. مود باب   ) ح23 ص68 ، دیحوتلا ، - 2

 . ص618 همان 77 ، هغالبلا ، جهن  - 3
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(1). دسانش یم  تسا  نآ  بطاخم 

: دومرف  � ادخ لوسر 

(2). تسا هتسب  غورد  ارتفا و  ادخ  رب  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  یسک  ... 

: دومرف  � رقاب ماما 

(3). دناد یمن  ام  زا  ریغ  یسک  ار  نآرق  ملع  ... 

: دومرف يا  هبطخ  رد   � ادخ لوسر  نینچمه ،

بلط  � نینمؤملاریما ریغ  زا  ار  نآ  ملع  هک  یـسک  تسا و  هدش  هارمگ  دـنک  تفلاخم  نآ  اب  هک  یـسک  درک . لزان  نم  رب  ار  نآرق  دـنوادخ 
(4). دش دهاوخ  دوبان  دنک 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

(5). تسا هدش  رفاک  اعطق  دنک  يأر  هب  ریسفت  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  یسک  ...

: دومرف  � يرکسع نسح  ماما 

تسا یسک  وا  تسا ؟ هدز  مقر  دوخ  يارب  ار  میظع  تفارش  تلیضف و  نیا  یسک  هچ  دنز و  یم  گنچ  نآرق  هب  یـسک  هچ  دیناد  یم  ایآ  ... 
هطساو هک  یسک  زا  ای  دنک و  ذخا  ام  زا  ار  نآ  لیوأت  نآرق و  هک 

(. همامإلا باتک  زا  مهیف  هلزانلا  تایآلا  باوبا  زا  باب 59   ) ح6 ص237 ، ج24 ، راونألاراحب ، ح485 ؛ ص311 ، ج8 ، یفاکلا ، - 1
(. ءاضقلا باتک  زا  یضاق ... تافص  باوبا  زا   13 باب [ ) 33568  ] ح37 ص190 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

. لیللا هروس  لیذ  ص425 ، ج2 ، یمقلا ، ریسفت  - 3
(. باب 13 [ ) 33560  ] ح29 ص186 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

[. 33598  ] ح67 ص203 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
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(1). دنک ذخا  سایق  لادج و  لها  رکف  يأر و  زا  هک  یسک  نآ  هن  دیامن ، یم  لقن  هتفرگ و  ارف  ام  زا  هک  تسام  هدنیامن  و 

تراهط تمصع و  تیب  لها  هب  هعجارم  نودب  نآرق  ریـسفت  زا  تدش  هب  همه  هک  تسا  دایز  ام  یثیدح  ياه  باتک  رد  تایاور  لیبق  نیا  زا 
تفالخ بصغ   � ربمغیپ زا  دعب  هک  تسناد  یم  هک  نآ  رطاخ  هب  داد ، رارق   � نید همئا  دزن  ار  نآرق  بلاطم  مولع و  دنوادخ  دـننک . یم  عنم 

هب ادخ ، سپ  دننک . هعجارم  ربمایپ  تیب  لها  هب  هک  دنوش  روبجم  دنیامنب و  حرطم  مه  ار  نآرق  ملع  ياعدا  دـنناوتن  نابـصاغ  ات  دـنیامن ؛ یم 
. تسا هدرک  زاب  مدرم  يارب  ار  تداعس  یسانشادخ و  هار  بیترت ، نیا 

: دومرف مه   � ادخ لوسر  میدرک ، لقن  البق  هک  نانچ  و  دنا ؛ هداد  رکذت   � قداص ماما  نینمؤملاریما و  ار  بلطم  نیمه 

تسا و هدـش  عقاو  یهارمگرد  دـیامن  وا  تفلاـخم  سکره  هک  تسا  یـسک   � یلع دوـمن و  لزاـن  نم  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب 
مارکا هک  یـسک  دندومرف : دوخ  تیب  لها  حدم  زا  دعب  هک  اج  نآ  ات  تسا . هدش  كاله  دنک ، بلط   � یلع ریغ  زا  ار  نآرق  ملع  هک  یسک 

هدرک كرت  ارم  ار ، نانآ  دـنک  كرت  هک  یـسک  هدومن و  يرای  ارم  ار ، ناشیا  دـنک  يرای  هک  یـسک  تسا و  هدرک  مارکا  ارم  ار ، نانآ  دـنک 
(2) ... . تسا هدومن  بیذکت  ارم  قیقحت  هب  سپ  نانآ ، ریغ  رد  ار  تیاده  دنک  بلط  هک  یسک  تسا و 

. درامش یم  بجاو  مزال و  نآرق  ریسفت  رد  ار  تیب  لها  هب  عوجر  دنک و  یم  عنم  يأر  هب  ریسفت  زا  ار  ام  تایاور  نیا  همه  سپ 

هیفوص هفسالف و  در  رد  همئا  باحصا  ياه  باتک 

ص14. ، � يرکسعلا نسحلا  مامإلا  یلا  بوسنملا  ریسفت  - 1
(. � نینمؤملاریما خیرات  باتک  زا  هلادلا ... صوصنلا  باوبا  زا  باب 61   ) ح10 ص94 ، ج38 ، راونألاراحب ، ص65 ؛  قودصلل ،)  ) یلامألا - 2
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تبحـص یمک  مه  هیفوـص  هفـسالف و  هراـبرد  هعیـش  ناـگرزب  راـثآ  دروـم  رد  تسا ، نکمم  رگا  منک ، یم  اـنمت  یحابـص ، ياـقآ  قورحم :
. مییامن هدافتسا  ات  دییامرفب 

باحـصا صاوخ  زا  هک  مکح ، نب  ماشه  لیلج ، هقث  تسا  هلمج  نآ  زا  دنرایـسب ؛ دـنراد  يراثآ  هنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  یحابـص : ياـقآ 
تسا و هدرک  رکذ  وا  لاوحا  رد  ار  بلطم  نیا  یشک  خیش  تسا . هتخاس  دراو  هفـسالف  رب  يدایز  ياه  لاکـشا  وا  تسا . هدوب   � قداص ماما 

(1). تسا هدومن  رکذ  عوضوم  نیا  هب  عجار  ار  وا  ياه  باتک  مه  یشاجن  خیش 

ملع و تلزنم و  نأش و  یگرزب  تقاثو و  تلالج و  رب  املع  اهقف و  همه  هک  تسا   � قداص ماما  راوگرزب  باحصا  هلمج  زا  مکح  نب  ماشه 
. دنا لوقلا  قفتم   � مظاک ماما  قداص و  ماما  دزن  وا  لامک 

� داوج ترضح  اضر و  ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  ناشیا  تسا . يزاوها  دیعـس  نب  نسح  راوگرزب ، لماک و  لضاف  لیلج و  هقث  يرگید 
هدش لقن  وا  زا   (2) شیتفتلا باتک  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هیلاغلا  هّیفوصلا و  یلع  درلا  باتک  هلمج ، نآ  زا  هتشون و  باتک  یـس  هک  تسا  هدوب 

. تسا

يداه داوج و  اضر و  تارضح  باحصا  ناگرزب  زا  يروباشین ، ناذاش  نب  لضف  بانج  هیقف ، ملکتم  راوگرزب و  لضاف  لیلج و  هقث  يرگید 
هلمج زا  زین ،  (3). تسا هفـسالف  رب  در  باتک  هلمج ، نآ  زا  هک  هدومن  فینـصت  فیلأت و  باـتک  يو 180  تسا .  � يرکـسع نسح  ماما  و 

(4). تسا هدش  هدرمش  دیحوت  رد  دنک ؛ یم  هفسلف  ياعدا  هک  یسک  رب  ضقن  وا  ياه  باتک 

(5). تسا هدیسر  نامز  ماما  تمدخ  هدوب و   � يرکسع ماما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  تسا  یمق  هللادبع  نبدعس  بانج  يرگید 

[. 1164  ] هرامش ص433 ، یشاجنلا ، لاجر  477 ؛]  ] هرامش ص530 ، ج2 ، یشکلا ، لاجر  - 1
. تسا هداد  رارق  هرامش 73  رد  تسا ، هدش  هتشون  هّیفوص  ّدر  رد  هک  یبتک  هرامش 124  زا  ص76 ، شیتفتلا ، - 2

[. 840  ] هرامش ص306 ، یشاجنلا ، لاجر  - 3
[. 9472  ] هرامش ص9 ، ج2 ، لاقملا ، حیقنت  - 4

[. 467  ] هرامش ص177 ، یشاجنلا ، لاجر  - 5
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(1). تسا هدوب  هدنز  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یتخبونلا  یسوم  نب  نسح  لجا ، خیش  نینچمه ،

(2). تسا  � سابع ترضح  دالوا  زا  یلعی ، وبا  مساق  نب  هزمح  راوگرزب ، خیش  زین ،

. تسا هتشون  باتک  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یناگرزب  هلمج  زا  یفوک  دمحا  نب  یلع  نینچمه ،

(3) تسا . هفسالفلا  یلع  درلا  باتک  قطنملا و  لهأ  یلع  درلا  باتک  شیاه  باتک  هلمج  زا  هک  تسا  سابع  نب  دمحم  نب  یلع  بانج  زین ،

راثآ و هک  یناسک  در  رد  تسا  هتـشون  یباـتک  يو  تسا . هدوب  هقث  اـملع ، همه  لوق  هب  هک  تسا  قارولا  یفلدـلا  میهاربا  نب  لـاله  يرگید 
لوقع جیاتن  رب  در و  ار   � ربمایپ رابخا 

(4). دنیامن یم  دامتعا  دوخ  راکفا  و 

ضقن باتک  وا  ياه  باتک  هلمج  زا  تسا و  هدوب  املع  الضف و  ناراوگرزب  زا  هک  تسا  یبلحلا  ینیـسحلا  هرهز  نب  یلع  نب  هزمح  يرگید 
(5). تسا هفسالفلا  هَبُش 

. دنا هتشون  هیفوص  هفسالف و  در  رد  ییاه  باتک  دنا  هدوب  تعیرش  هقف و  ناکرا  هک  هعیش  ياملع  زا  يرایسب  نینچمه ،

رد فوسلیف  تاباوج  مان  هب  یباتک  هک  تسا  دیفم  بانج  تعیرش ، هدننک  ایحا  هعیـش و  رخف  نید ، ياسؤر  سأر  خیاشملا و  خیـش  هلمج ، زا 
. تسا هتشون  جالح  باحصا  در  رد  یباتک  داحتا و 

(6). تسا هتشون  هفسالفلا  تفاهت  مان  هب  یباتک   � يدنوار نیدلا  بطق  لماک ، ملاع  زین ،

در رد  هقدانزلا  ضارغأ  نم  هقراملا  ماهـس  مان  هب  یباتک  یناث  دیهـش  نب  نسح  نب  دـمحم  نب  یلع  راوگرزب  لضاف  لیلج و  خیـش  نینچمه ،
(7). تسا هتشون  هیفوص 

لیذ ح29. ص113 ، ج1 ، تانجلا ، تاضور  3768 ؛]  ] هرامش ص311 ، ج1 ، لاقملا ، حیقنت  - 1
[. 364  ] هرامش ص140 ، یشاجنلا ، لاجر  - 2
[. 691  ] هرامش ص265 ، یشاجنلا ، لاجر  - 3

[. 1186  ] هرامش ص440 ، یشاجنلا ، لاجر  - 4
[. 3372  ] هرامش ص376 ، ج1 ، لاقملا ، حیقنت  - . 5

ءامسلا و باتک  زا  تانئاک ... رـصانعلا  باوبا  زا  باب 34   ) ص198 ج60 ،  راونألاراحب ، 314 ؛]  ] هرامش ص6 ،  ج4 ، تانجلا ، تاضور  - 6
(. ملاعلا

ص129. ج1 ، لمآلا ، لمألا  419 ؛]  ] هرامش ص391 ، ج4 ، تانجلا ، تاضور  - 7
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: هدمآ  (2) قئاقحلا قئارط  (1) و  تاّنجلا تاضور  رد  هک  تسا  یمق  نیسح  دمحم  نب  رهاط  دمحم  لماک ، لضاف  گرزب و  ملاع  زین ،

. تسا دّحتم  هیفوص ، هفسالف و  رب  راکنا  رابخا و  کلسم  رد  وا ، اب  هزاجا و  وحن  هب  دنک  یم  تیاور  وا  زا  یلماع  رح  خیش 

(3). تسا هیفوص  امکح و  تاملک  رب  در  رد  هنیدملا  دئاوف  هلاسر  وا  تافلؤم  هلمج  زا 

: هدش لقن  يروباشین  ثدحم  داترملا  هینم  باتک  زا   ، (4) تاضور باتک  رد 

ملاس رت و  مکحم  وا  زا  رهاط  دمحم  الوم  کلـسم  هقیرط و  هکلب  تسا ؛ عرو  دهز و  رد  یلیبدرا  سدقم  الوم  ریظن  یمق  رهاط  دـمحم  الوم 
هدومن در  ار  هیفوص  رایخألا ، هفحت  عطاق و  ناـهرب  باـتک  رد  هدرک و  در  ار  هفـسالف  نیفراـعلا ، همکح  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  وا  تسا . رت 

(5) تسا .

[. 365  ] هرامش ص145 ، ج4 ، تانجلا ، تاضور  - 1
ص177. ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  - 2

ص277. ج2 ، لمآلا ، لمألا  - 3
[. 365  ] هرامش یقرواپ ص145 ، ج4 ، تانجلا ، تاضور  - 4

هعامج یلع  بصعتلا  دـیدش  هنامز  ءاملع  ریهاـشم  نِم  رهاـط  دـمحم  یلوم  ناـک  هدومرف : ص143  ج4 ، تانجلا ، تاـضور  باـتک  رد  - 5
نم لک  رفکلا  یلا  بسن  لب  ءاـفرعلاو  ءاـملعلا  نم  هعاـمج  هیفوصلا  درلا  یف  اـهبتک  یتلا  هتلاـسر  یف  رفک  دـقو  هدـحالملا ... قرفو  هیفوصلا 

هددعتم لئاسر  یف  دیق  هنا  لیق  لب  هیلع  دـیزم  امب ال  مهیلع  ریکنلا  ددشو �  عرـشلا  فالخب  همهوملا  مهتاملک  هیلا  بسن  نم  رفک  یف  کش 
لوـقلاو هقیقحلاو  هقیرطلا  یظفلب  هوـفتلاو  نسحلا  توـصلا  عامـس  ساـنلا و  نع  هلزعلاو  تاـنیعبرالا  سوـلجو  فوـصلاو  هـقرخلا  سبل  نا 

، اهبحاص رفکی  نم ال  هتبلا  رفکی  یتلا  هرئاـبلا  عدـبلا  نم  اـهلک  کـلذ  لاـثماو  حاورـالا  درجتبو  هیناـفرعلا  تافـشاکملابو  یقیقحلا  قشعلاـب 
(. فلؤم )
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: دیوگ یم  دوخ  وا  تسا . یلماع  رح  خیش  بانج  لماع ، ملاع  لماک و  ثدحم  هتشون  هیفوص  رب  در  هک  ماظع  ياملع  هلمج  زا 

رد همه  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  ثیدـح  رازه  کیدزن  تسا . لصف  هدزاود  باب و  هدزاود  رب  لمتـشم  هک  مراد  هیفوص  رب  در  رد  يا  هلاـسر 
(1). تساه نآ  رب  در 

هیفوص رب  در  رد  هیتوکلم  تاحفن  مان  هب  یباـتک  هک  تسا  ییاـملع  هلمج  زا  زین  قئادـح  بحاـص  فسوی  خیـش  لـماع ، ملاـع  لـماک و  هیقف 
(2). تسا هتشون 

اه نآ  ددع   ، (3) هابتشالا فشک  رد  هک  دنتشون  اه  باتک  هفسالف  هیفوص و  رب  در  رد  مه  يرگید  ماظع  ياهقف  املع و  ناگرزب ، نیا  زا  ریغ 
. تسا هدناسر  هب 97  ار  اه  نآ  ددع   (4) شیتفتلا باتک  رد  هب 40 و  ار 

نآ قیداصم  زا  هیفوص  هک  دـنا  هدومن  مکح  ییاه  هقرف  رفک  تساجن و  هب   ، (5) رافک تساجن  باب  رد  یهقف ، بتک  رد  ماظع  ياهقف  ماـمت 
. تساه

هیفوص در  رد   � یسلجم همالع  زا  ینانخس 

: دیوگ یم  هایحلا ، نیع  باتک  رد  يو ، دراد . هورگ  نیا  مذ  در و  رد  يرایسب  تانایب  هایحلا  نیع  راونالاراحب و  باتک  رد   � یسلجم همالع 

لئاق ادخ  لولح  هب  اراصن  رثکا  ناشیا و  نیملکتم  تنس و  لها  هیفوص  زا  یضعب 

ص144. ج1 ، لمآلا ، لمألا  - 1
ص181. ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  750 ؛]  ] هرامش ص205 ، ج8 ، تانجلا ، تاضور  - 2

ص293 318. هابتشالا ، فشک  - 3
. تسا هدش  رکذتم  ار  هیفوص  در  رد  باتک  ناشیا 124 ص72 79 ؛ شیتفتلا ، باتک  - . 4

(. تاساجنلا نماثلا :  ) ص138 ج1 ، یقثولا ، هورع  - 5
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رثکا رد  ار  اراصن  نایملاع  دنوادخ  و  اهزیچ . عیمج  رد  هیلولح  هیفوص  و  دـنا . هدـش  لئاق  یـسیع  صوصخ  رد  اراصن  و  ایـشا . رد  دـنا  هدـش 
هدرک نعل  ببس  نیا  هب  نآرق 

. دنهد یم  یتبسن  نینچ  ادخ  هب  هک  هدومن  دای  رفک  هب  ار  ناشیا  و 

: هک دنیوگ  یم  و  تسا . داحتا  نآ  هک  دنا  هدـش  لئاق  رت  عینـش  رت و  حـیبق  رما  هب  دـنا ، هتخیرگ  لولح  زا  هک  تنـس  لها  هیفوص  زا  یعمج  و 
هب هاگ  هدمآرب ؛ هفلتخم  ياه  تروص  هب  هک  تسوا  نیمه  درادن و  يدوجو  وا  ریغ  تسوا و  زیچ  همه  هکلب  تسا ، دـحتم  زیچ  همه  اب  ادـخ 
یم جوم  ایرد  هچنانچ  تاروذاق ، تروص  هب  هاگ  هبرگ و  گس و  تروص  هب  هاگ  ورمع و  تروص  هب  هاـگ  دـنک و  یم  روهظ  دـیز  تروص 

دنز

. تسین يزیچ  رگید  ایرد  ریغ  هب  دوش و  یم  رهاظ  نآ  زا  رایسب  ياه  تروص  و 

؟ تساجک ریغ  تسا  یکی  ایرد  جوم و  تسایرد  نیا  ياهجوم  ناهج  هک 

اهرفک نیا  لاثما  هب  حیرصت  دوخ ، راعـشا  بتک و  عیمج  رد  و  تسا . دوجولا  بجاو  تاذ  ضراع  هک  تسا  هیرابتعا  روما  هنکمم  تایهام  و 
... . دنا هدومن  تافرخزم  و 

نآ نیع  ام  ـالا  میدرکن  فصو  چـیه  هب  قح  فصو  اـم  هک : دـیوگ  یم  مکحلا  صوصف  رد  تسا ، ناـشیا  ياـسؤر  زا  هک  نیدـلا ، ییحم  و 
هاگره میا و  هدرک  هدهاشم  ار  دوخ  مینک ، هدهاشم  ار  وا  هاگره  سپ  دومرف . یم  ام  يارب  زا  دوخ  سفن  فصو  یلاعت  قح  میدوب و  فصو 

... . دشاب هدرک  دوخ  هدهاشم  دنک ، یم  ام  هدهاشم  وا  هک 

هریغ تب و  زا  ار  ادخ  ریغ  دوبعم  چیه  و  نکم . بهذم  چیه  یفن  وشم و  یبهذـم  هب  دـّیقم  هک  راهنز  هک : دـیوگ  یم  شفیناصت  رد  ررکم  و 
. دراد روهظ  زیچ  همه  رد  ادخ  ینک و  یم  راکنا  دوخ  يادخ  زا  ینک ، یم  راکنا  اه  نآ  زا  هچنآ  ردق  هب  هک  نکم  راکنا 

عیمج رد  قح  هک  نآ  ات  دینادرگ ، طلـسم  ار  یـسوم  هک  نانچ  نآ  دـینادرگن  طلـسم  ناتـسرپ  هلاسوگ  رب  ار  نوراه  ادـخ  هک : دـیوگ  یم  و 
. دشن دوبعم  هک  دنامن  ملاع  عاونا  زا  یعون  چیه  اذهل  دوش ؛ دوبعم  روص 

یسیع صوصخرد  ادخ  اب  داحتا  ياوعد  هک  دنرفاک  نیا  يارب  اراصن  هک : دیوگ  یم  و 
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. دوب یم  دیحوت  نیع  دنتفگ ، زیچ  همه  رد  رگا  دنتفگ .

، یسرپ یم  شلوق  زا  رگا  تفگ : یمور ؛ يالم  لاوحا  زا  دندیـسرپ  يزیربت  سمـش  زا  هک  دیـسر  رظن  هب  ناشیا ، ياه  هرکذت  زا  یکی  رد  و 
.(�(2 ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  � یسرپ ، یم  شلعف  زا  رگا  و  . �(1) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  َنَأ  ًاْئیَش  َداَرَأ  اَذِإ  ُهُْرمَأ  اَمَّنِإ  �

، یــسرپ یم  شتاذ  زا  رگا  و  . (3) ُمیِحَّرلا ُنَمحَّْرلا  َوُه  ِهَداَـهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَـع  وُه  اـَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  يِذَّلا  ُهللا  َوُه  � یـسرپ ، یم  شتافـص  زا  رگا  و 
.(�(4 ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  �

. تسا رایسب  ناشیا  بتک  رد  تسا ، داحلا  رفک و  بجوم  هک  تاملک ، باب  نیا  زا  و 

نایاوشیپ هک   � همئا ربمغیپ و  زا  زگره  تساور و  اه  تبـسن  مسق  نیا  ادخ ، سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  هک  دـییامن  رظن  فاصنا  هب  نازیزع ، يا 
...!؟ هدش رداص  نانخس  مسق  نیا  دنیامش ، نید 

انعم نیا  هب  و  تسا . تریاغم  مّهوت  رب  انب  تداـبع  دوش و  یم  طـقاس  تداـبع  رگید  دـش ، رهاـظ  اـنعم  نیا  هک  نیمه  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
ار وت  ات  ار  دوخ  دـنوادخ  نک  تدابع  ینعی : 5)�) ؛  ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو  � هک : ار  هیآ  نیا  دنا  هدرک  لیوأت  دنا و  هدـینادرگرب 

(6). دنا هدرب  دوجوم  تدحو  هب  نیقی  ینعم  هب  ار  نیقی  ناشیا  دسر . رد  گرم 

. تسا هدش  لامعتسا  گرم  يانعم  هب  نیقی  ظفل  دایز  تغل ، تایاور و  رد  دشاب و  یم  گرم  يانعم  هب  هک  نآ  اب 

هیآ 82. (، 36  ) سی - 1
هیآ 29. (، 55  ) نمحرل - 2

هیآ 22 (، 59  ) رشحلا - 3
هیآ 11. (، 42  ) يروشلا - 4

هیآ 99. (، 15  ) رجح - 5
ص49 52. هایحلا ، نیع  - 6
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. نیملسم مالسا و  رب  تسا  رتشیب  رافک  زا  اه  نیا  ررض  هکلب  دنادب ؛ ناملسم  ار  هتسد  نیا  هک  دیآ  یم  گنن  ار  ناسنا  یتسار  قورحم :

: دناوخ دز و  قرو  ار  هایحلا  نیع  زاب  یحابص 

رذـع یفاش و  باوج  دـبلط ، تجح  وت  زا  یلاعت  قح  ادرف  نوچ  هک  نک  تسرد  ار  ادـخ  تجح  زورما  يراد ، ازج  زور  هب  داـقتعا  رگا  سپ 
... . یشاب هتشاد  هدیدنسپ 

ماما اب  هک  مدرک  يروث  نایفـس  تعباتم  ای  تسا ، هدـش  دراو  وا  نعلرد  ثیدـح  دـنچ  هک  مدرک  يرـصب  نسح  تعباـتم  تفگ : یهاوخ  اـیآ 
...!؟ تسا هدش  یم  ترضح  نآ  ضراعم  هتسویپ  هدرک و  یم  ینمشد   � قداص رفعج 

یلع یـضترم  هک  انعم  نامه  هب  : » دوخ ياه  باتک  رد  دیوگ  یم  هدوب و  یبصان  نیقی  هب  هک  تفگ  یهاوخ  دوخ  رذـع  ار  یلازغ  تعباتم  ای 
«. مماما مه  نم  تسا ، ماما 

نعل رد  اه  باتک  و  تسا .» راکهانگ  دنک  یم  تنعل  ار  دیزی  سک  ره  : » دیوگ یم  و 

!؟ نآ ریغ  لالضلا و  نم  ذقنملا  باتک  دننام  هتشون ، هعیش  در  و 

»!؟ تسا هللاءایلوا  رباکا  زا  ناطیش  : » دیوگ یم  هک  درک  یهاوخ  تجح  ار  یلازغ  دمحا  شنوعلم  ردارب  تعباتم  ای 

تفر و دـهاوخ  تشهب  هـب  دـنک و  یم  تعافـش   � نینمؤـملاریما ترـضح  ار  مجلم  نبا  : » دـیوگ یم  هک  دـنک  یم  عیفـش  ار  مور  يـالم  اـی 
: دیوگ یم  و  يدوب .» روبجم  لمع ، نآ  رد  وت ، دوب ؛ هدش  ردقم  نینچ  يرادن . یهانگ  وت  هک  تفگ  وا  هب  ریما  ترضح 

دش گنج  رد  یئیسوم  اب  یئیسومدش  گنر  ریسا  یگنر  یب  هک  نوچ 

هدساف تاداقتعا  زا  اه  نآ  ریغ  ای  تادابع  طوقـس  ای  دوجو  تدحو  ای  ربج  هب  راعـشا  هک  تسین  يونثم  ياه  هحفـص  زا  هحفـص  چـیه  رد  و 
. تسا هتسناد  یم  تدابع  ار  ندینش  ین  فد و  زاس و  دنراد ، لوبق  شناوریپ  تسا و  روهشم  هچنانچ  دشاب و  هدرکن 

هک دنتـسه  هللا  ءایلوا  زا  یعمج  : » دـیوگ یم  يدینـش و  باتک  نیا  رخآ  لوا و  رد  ار  شیاـه  هزره  هکدرب  یهاوخ  نیدـلا  ییحم  هب  هاـنپ  اـی 
؟» دننیب یم  كوخ  تروص  هب  ار  نایضفار 
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هب متـشگرب ، نوچ  مدـید . شرع  رد  ار  رکبوبا  مدـید و  رت  تسپ  نامثع  رکبوبا و  هبترم  زا  ار  یلع  هبترم  متفر ، هک  جارعم  هب  : » دـیوگ یم  و 
یم يرت ... تسپ  همه  زا  هک  ار  وـت  هبترم  مدـید  لاـحلا ، مرتـهب ؟ اـه  نآ  زا  نم  هک  يدرک  یم  يوـعد  اـیند  رد  هک  دوـب  نوـچ  متفگ : یلع 

(1) ...«! مور یم  شرع  هب  راب  هد  یبش  دوش و  یم  فشکنم  نم  رب  زیچ  همه  مناد و  یم  ار  یبیغ  رارسا  عیمج  نم  دیوگ :

هحفص 326 و دلج 8 ، رد  هژیو  هب  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  مذ  دقن و  دروم  زین  ار  هفسالف  يدایز ، دراوم  رد  راونالاراحب ، رد   � یسلجم همالع 
. تسا هدش  رکذ   ، (2) راحبلا هنیفس  كردتسم  باتک  رد  لیصفت  هب  نآ  دراوم  همه  هحفص 101 و  دلج 1 ،

نید يرورض  رکنم  باب  رد  اهقف  رظن 

ص577 578. هایحلا ، نیع  - 1
نوجرعیو نولزنی  تاوامـسلا  مهنم  تئلم  ماـسجأ  باـب 23  یف   ) ص205 (. فسلف هّدام :  ) ص298 317 ج8 ، راحبلا ، هنیفس  كردتـسم  - 2

اـمهیف و دولخلا  و  باب 26 ...  ) ص350 و ج8 ، رانلا )... باب 24   ) ص326 329 و ج8 ، هنجلا )... اذکو  ءامـسلا  یلإ  جرع  دـق   � ّیبنلا ّنأو 
ملقلا مراهچ  باب   ) ص365 و ج54 ، ملاعلا )... ثودح  لوا  باب   ) ص233 و ج54 ، جارعملا )... تابثا  موس  باب   ) ص289 و ج18 ، هتّلع )

و هکئالملا )... هقیقح  باب 23   ) ص202 و 209 و 216 و ج56 ، رمقلا )... سمشلا و  مهن  باب   ) ص150و 151 و 174 و ج58 ، حوللا )... و 
و اهتیفیک )... ضرـألا و  باب 31   ) ص61 و ج57 ، حاـیرلا )... باب 29   ) ص21 و ج57 ، رطملا )... باحــسلا و  باب 28   ) ص397 ج56 ،

موس باب   ) ص286 و ج60 ، ایؤرلا )... هقیقح  باب 44   ) ص196 و ج58 ، امهلاوحأ ) حورلا و  سفنلا و  هقیقح  باب 42   ) ص61 100 ج58 ،
(، فسلف هّدام :  ) ص298 317 ج8 ، راحبلا ، هنیفـس  كردتـسم  باتک  یف  اـهیلإ  انرـشأ  یتلا  دراوملا  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  هللا )... هنعل  سیلبإ 

و ج78، ینامسجلا ) داعملا   ) ص47 و ج7 ، ایندلا ) ءانف  باب   ) ص331 و ج6 ،  خزربلا ) لاوحا  باب   ) ص252 و ج6 ، فلؤم )... .) )
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يرورض رکنم  تاساجن ، باب  رد  یهقف  ياه  باتک  رد  دنا ، تعیرـش  نید و  ناکرا  هک  مارکا  ياملع  مالـسا و  ججح  ماظع و  ياهقف  مامت 
. تسا هتفرگ  رارق  عوضوم  نیا  رب  املع  عامجا  دنناد و  یم  سجن  رفاک و  ار  نید 

: دیامرف یم  تسا ، تهاقف  ملع و  يایرد  تعیرش و  نید و  نکر  هک  رهاوج ، بحاص 

(1). متفاین هلئسم  نیا  رد  یفلاخم 

: دسیون یم  اطغلا  فشک  فیرش  باتک  بحاص  ماوع ، صاوخ و  ذالم  عجرم و  دوخ ، نامز  هناگی  لماع  ملاع  لماک و  هیقف 

مدق دیعو و  دعو و  ءاجرا و  ضیوفت و  ربج و  هب  لئاق  لثم  مالسا ؛ تایرورض  زا  یضعب  راکنا  هطـساو  هب  تسا  رفاک  تاساجن  زا  مود  مسق 
تادرجم مدق  ملاع و 

هب ندش  لئاق  ای  دوجوم ... ای  دوجو  تدحو  داحتا و  لولح و  هیبشت و  مسجت و  و 

(. يرورضلا رکنم  هتساجن  یف  هراهطلا  باتک   ) ص46 ج6 ،  مالکلارهاوج ، - 1

نید يرورض  رکنم  باب  رد  اهقف  www.Ghaemiyeh.comرظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


160 ص :

(1). تسادخ قولخم  لاعفا  مامت  هک  نآ 

هد تعاس  دید  دروآ و  نوریب  دوخ  بیج  زا  ار  تعاس  یلعدمحم  جاح  تقو ، نیا  رد 

. تسا مین  و 

. دیدش هتسخ  دوش  یم  مولعم  اقآ ، جاح  یحابص :

. تسا رضاح  ماش  دیشاب ، لیام  رگا  اقآ : لیلخ  جاح 

دش هتشاذگ  ینیس  رد  هتخیر و  ياچ  دینادرگب . ياچ  رود  کی  لوا ، اقآ : دمص  جاح 

ناویا نیا  رد  ار  هرفـس  رفعج ، ییالبرک  دز : ادـص  ار  رفعج  ییالبرک  اقآ  لیلخ  جاح  ياـچ ، فرـص  زا  دـعب  تفرگ . رارق  ناـیاقآ  لـباقم  و 
. تسا مرگ  قاتا  ياوه  نوچ  زادنیب ؛

. نآ فارطا  رد  نان  يرادقم  اب  دش ، هدرتسگ  يدیفس  هرفس  دومن . رضاح  ار  هرفس  رفعج  ییالبرک 

ناجنداب و شروخ  دـندروآ . مه  کمن  دـشاب . کمن  هب  اذـغ  ماتتخا  ادـتبا و  ات  روایب  ام  يارب  مه  کمن  يردـق  رفعج ، ییالبرک  یحاـبص :
هرفـس تنیز  رب  نیبجنکـس  غود و  ياه  گنت  دش . هتـشاذگ  هرفـس  طسو  رد  مه  عوبطم  يولپ  فرظ  ود  دندیچ . هرفـس  فارطا  رد  ار  همیق 

دوزفا

دوخ يوس  هب  ار  نانامهم  ياه  لد  نایرب  غرم  راهچ  هرفـس ، هشوگ  راـهچ  رد  دومن . دوخ  هجوتم  ار  هنـشت  ياـه  بل  راد  خـی  ياـه  ناویل  و 
. دوب هدش  هدیچ  هرفس  فارطا  رد  هویم  ياه  فرظ  درک و  یم  بلج 

رایسب یخوش  حازم و  رازاب  هرفس ، رس  دندش . ندروخ  اذغ  لوغشم  دنتـسشن و  هرفـس  فارطا  همه  دییامرفب . زیزع ، ناردارب  اقآ : لیلخ  جاح 
سپس دندومن . ماش  فرـص  نیریـش ، ياه  حازم  مامت و  یمرگ  اب  نایاقآ ، دش و  یم  دنلب  نانامهم  هدنخ  يادص  هقیقد  دنچ  ره  هدش و  مرگ 

. دنتفرگ رارق  دوخ  ياج  رد  هتسش  ار  اه  تسد  یگمه 

. دنک ادیپ  همادا  وگ  تفگ و  ثحب و  مدنمشهاوخ  یحابص ، ياقآ  اقآ : دمص  جاح 

ص356. ج2 ، ءاطغلا ، فشک  - 1
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. دنامب حبص  يارب  ثحابم  همادا  دییامرفب ، هزاجا  رگا  دنا . هدش  هتسخ  نایاقآ  تسا و  بش  یحابص :

رتسب رد  هدرک و  باوخ  ياـیهم  ار  دوخ  یگمه  دـندومن و  رـضاح  باوخ  تخر  داد  روتـسد  اـقآ  لـیلخ  جاـح  دـندومن و  تقفاوم  ناـیاقآ 
. دندیباوخ دنتفر و  تحارتسا 

يولهپ هب  ییولهپ  زا  رتسب  رد  یحابـص  هک  دوب  هدومن  فافـش  ار  نامـسآ  قفا ، رانک  زا  حبـص ، هدـیپس  دوب . بش  فصن  زا  دـعب  هس  تعاس 
. تفر بآ  يوج  رانک  هب  نتفرگ ، وضو  يارب  دیشک و  نوریب  باوخ  رتسب  زا  ار  دوخ  ِهللاِاب ،» ّاَلِإ  َهَُّوق  َالَو  َلوَح  َال   » نتفگ اب  دش و  رگید 

دندش رادیب  باوخ  زا  مه  نانامهم  ریاس  دیچیپ . اضف  رد  اقآ  لیلخ  جاح  ناذا  يادص 

. دندش وضو  لوغشم  يوج ، بل  رب  هدش  دنلب  ياج  زا  يرگید  زا  دعب  یکی  و 

. تسا یفیطل  ياوه  رتکد ، ياقآ  فوسلیف : ربژه 

. تسا تشهب  تاعاس  زا  نیعولطلا  نیب  یلب ، تفگ : یم  تسش ، یم  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  اقآ ، دمص  جاح 

، هضیرف يادا  زا  دعب  دیدرگ . هناحبص  هیهت  لوغشم  مه  رفعج  ییالبرک  دش . اپرب  تعامج  زامن  تفگ و  ار  حبص  زامن  ناذا  اقآ ، لیلخ  جاح 
، بیقعت زا  دعب  فوسلیف ، ربژه  دوب . حابص  ياعد  لوغـشم  یحابـص  دناوخ . یم  نآرق  اقآ  لیلخ  جاح  دندش . زامن  بیقعت  لوغـشم  کی  ره 

مه ناخ  نیسح  رتکد  دندومن . يوریپ  ربژه  زا  باوخ ، یمک  رطاخ  هب  مه ، یلعدمحم  جاح  اقآ و  دمـص  جاح  دومن . تحارتسا  يرانک  رد 
. دومن ناهنپ  دیفس  دمش  ریز  هب  ار  دوخ  و  تسام ! اب  تیرثکا  تفگ :

لوا نآلا  دینک . تحارتسا  يردق  دیراد ، لیم  رگا  مه  امش  دنا . هدیباوخ  مک  بشید  اقفر  یحابص ، ياقآ  تفگ : یحابص  هب  اقآ  لیلخ  جاح 
. دومن دهاوخ  رادیب  ار  ام  دنک و  یم  رضاح  رفعج  ییالبرک  ار  هناحبص  ییاچ و  تسا . باتفآ 

هب سپـس  تفگ ، ار  نیا  وا  دـش . مک  ام  باوخ  بشید  یلب ، دـیراد . باوخ  هب  لیم  مه  یلاع  باـنج  دوش  یم  مولعم  اـقآ ، جاـح  یحاـبص :
. تفر باوخ  هب  هدجس  لاح  رد  دایز ، تلاسک  هطساو  هب  ینامز ، كدنا  زا  سپ  اما  دش . يرازگرکش  رکذ و  لوغشم  هتفر  هدجس 
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هناحبـص يارب  دیفـس  ناتک  زا  یگرزب  هرفـس  رفعج  ییالبرک  هدـیبات . قاتا  نورد  هب  اه  هشیـش  تشپ  زا  باتفآ  تسا . حبـص  شـش  تعاـس 
. تسا هتشاذگ  تساقآ  لیلخ  یجاح  هد  ياهودنک  زا  هک  لسع  هرک و  مرگ و  ریش  لامریش و  نان  نآ ، رانک  رد  هدرتسگ و 

. تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ناشیا  زاب  باوخ  تلاسک  یلو  هدومن ، رادیب  ار  اقآ  لیلخ  جاح  رفعج  ییالبرک  هک  تسا  موس  هعفد  نیا 

یناشیپ رد  رهُم  رثا  هک  یلاح  رد  تشادرب ؛ هدجس  زا  رس  ِهللاِاب ،» ّاَلِإ  َهَُّوق  َالَو  َلوَح  َال   » نتفگ اب  دش و  رادیب  رفعج  ییالبرک  يادص  هب  یحابص 
! دش هتسخ  دز  ادص  ار  امش  هک  سب  زا  رفعج  ییالبرک  اقآ ، جاح  دز : ادص  دوب . رهاظ  وا 

. تسا هدیباوخن  چیه  بشید  اقآ  جاح  منک  یم  نامگ  تفگ : دوشگ و  مشچ  ناخ  نیسح  رتکد 

تروص رـس و  دنتفر و  يوج  رانک  هب  همه  سپـس  دوشن ! كاله  یباوخ  یب  زا  دیـسرب ، قورحم  ياقآ  داد  هب  تفگ : دش و  دنلب  اج  زا  ربژه 
. دنتسشن هرفس  رانک  هتسش  ار  دوخ 

نآ نتفاب  ندرک و  هناش  لوغشم  یتدم  ناشیا  هناحبص ، عقوم  اریز  قورحم ! ياقآ  گنـشق  ياه  فلز  نآ  زا  فیح  یتسار  اقآ : دمـص  جاح 
! دنهدن تلهم  یسک  هب  ندنام ، راکیب  هطساو  هب  زورما ، مسرت  یم  میدش . یم  ياچ  لوغشم  ام  دندش و  یم 

. دش دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. داهن یم  نانامهم  لباقم  رفعج  ییالبرک  تخیر و  یم  ریش  ییاچ و  اقآ  لیلخ  جاح 

؟ تسا روطچ  امش  ضیرم  رفعج ، ییالبرک  ياقآ  یتسار  ناخ : نیسح  رتکد 

. تسا رتهب  یلیخ  امش  تمحرم  زا  هللادمحلا ، رتکد ، ياقآ  رفعج : ییالبرک 

هک سوسفا  یلو  دـنرثؤم ؛ رایـسب  دـندرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  هجلاعم  يارب  قباس  رد  مدرم  هک  یهایگ  هیودا  لگ و  نیمه  یلب ، رتکد :
زا اه  نآ  رتشیب  هک  نآ  لاح  دننک ، یم  اوادـم  ار  اه  ضیرم  اه  لوپمآ  اه و  صرق  نیمه  هلیـسو  هب  ابطا  هدـنامن و  یقاب  اه  نآ  زا  يرثا  الاح 

. دنرضم یتاهج  زا  دیفم و  یتهج 

دنم هرهب  یحابص  ياقآ  تانایب  زا  دیشاب ، لیام  دیهد و  هزاجا  رگا  رتکد ، ياقآ  قورحم :
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. دوش فرص  هدوهیب  تقو  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میوش .

باوخ هئشن  هطـساو  هب  مه  رادقم  نیا  دننک . عورـش  ار  دوخ  تانایب  هلابند  هک  دننک  یم  شهاوخ  یحابـص  ياقآ  ترـضح  زا  نایاقآ  رتکد :
! دراد هئشن  مه  باوخ  اریز  دوب ؛

! دیتفگ یکی  مه  امش  رتکد . ياقآ  مدیمهف ، ار  شیانعم  قورحم :

. دنتفگ رتکد  هب  تنسحا » تنسحا ،  » دش و دنلب  همه  زا  هدنخ  يادص 

فالتخا هب  هاگ ، نآ  درک . داجیا  سلجم  رد  یلماک  توکـس  ِمیِحَّرلا ،» ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » رکذ اـب  دومن و  نخـس  هب  عورـش  یحابـص  ياـقآ 
: تفگ دومن و  يا  هراشا  هفسالف  ياه 

مالسا زا  لبق  هفسالف  ياه  فالتخا 

هب لئاق  یخرب  ربج و  هب  لئاق  یخرب  دنراد . داقتعا  تادوجوم  رد  نیابت  هب  یـضعبو  دندوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  لئاق  هفـسالف  زا  یـضعب 
سروغاسکنا لثم  دنا ، هدش  روهظ  نومک و 

(1). تسا سنامیسکنا  هب  بوسنم  هیرظن  نیا  دنناد ؛ یم  تیاهن  نودب  ار  نآ  یلزا و  ار  تاعدبم  روص  یخرب  وا . نیعبات  و 

روـص و ندوـب  یلزا  هدرک و  تفلاـخم  هیرظن  نیا  اـب  سنافونـسکا  یلو  (2) ؛  دنا هدرک  راـیتخا  زین  سیفرطوـلف  نوطـالفا و  ار  هیرظن  نیمه 
(3). تسا هدش  رکنم  ار  یلویه 

هتـسناد و هماـت  تلع  تردـق و  تزع و  دوجو و  هضحم  هدارا  ملع و  نیع  ار  یلاـعت  يراـب  ّتیوه  هدوب ، هفـسالف  ناـگرزب  زا  هک  سلقذاـبنا 
زا یعون  هب  یلاـعت  يراـب  رد  وا  تسا . هتـسناد  بکرم  ار  یقاـب  طـئاسب و  ار  هس  نیا  سفن و  ار  موـس  لـقع ، ار  مود  رـصنع ، ار  لوا  لوـلعم 

. هدش لئاق  نوکس  تکرح و 

اما دنتشاد ، لوبق  ار  هیرظن  نیا  نوطالفا ، نامز  ات  زین ، وا  زا  دعب  هفسالف  سروغاثیف و 

ص234. ج1 ، مدآ ،) طوبه   ) خیراوتلا خسان  ص334 ؛ ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  ص380 ؛ ج2 ، لحنلا ، للملا و  - 1
ص409 417. ج2 ، لحنلا ، للملا و  - . 2

ص418. ج2 ، لحنلا ، للملا و  - 3
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(1). دنا هتفگ  نکاس  یخرب  كّرحتم و  یضعب  دندش ؛ فلتخم  دعب 

(2). سلقذابنا دننام  تسا ، هدش  هّیلزا  هدارا  هب  لئاق  سیلاث 

(3). دنا هدومن  حدم  ار  وا  ءاّشم  يامکح  رثکا  هک  هتشون  لوقعم  لقاع و  داحتا  رد  یباتک  سیلاطاطسرا ، باحصا  زا  سویروفرف ،

. تسا هتشون  لوقعم  لقاع و  داحتا  در  رد  یباتک  مه  سوالقین 

 

[ تنس باتک و  هب  عوجر  ترورض  ]

هفسالف هیفوص و  در  رب  نآ  تلالد  لقع و  هرابرد  یحیضوت 

ص338 340. ج1 ، قئاقحلا ، قئارط  ج1 ص227 ؛ خیراوتلا ، خسان  ص382 و 387 ؛ ج2 ، لحنلا ، للملا و  - 1
ص434. ج1 ، خیراوتلا ، خسان  - 2
ص514. ج1 ، خیراوتلا ، خسان  - 3
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؟ دراد دوجو  یلقع  لیلد  هیفوص  در  رب  ایآ  یحابص ، ياقآ  قورحم :

قورحم لاوس  باوج  لقع و  هرابرد  یبلاطم  هک  دومن  هراشا  رتکد  ياقآ  هب  دش ، یم  دنلب  وضو  دیدجت  يارب  هک  یلاح  رد  یحابـص ، ياقآ 
. دنک نایب 

ار یبلاطم  دننک ، وضو  دیدجت  ناشیا  ات  تسا ، ندرب  نامرک  هب  هریز  هدنب  ضرع  یحابص  ياقآ  بانج  دوجو  اب  هچ  رگا  ناخ : نیسح  رتکد 
: منک یم  ضرع 

ِنیرت بوبحم  ادـخ  دزن  لقع  رون  هک : تسا  نیا  هدـش  رکذ  لقع  باب  رد  رگید  ییاور  ياه  باـتک  یفاـک و  باـتک  رد  هک  یتاـیاور  داـفم 
(1). تساه قولخم 

: درک باطخ  لقع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  ثیداحا ، رد 

(2). مدیرفاین يزیچ  وت  زا  رتهب  متشاد و  تا  یمارگ  قلخ ، یمامت  رب  و  مدرک ... قلخ  لالج  تمظع و  اب  ار  وت 

(. لهجلا لقعلا و  باتک   ) ص10 ج1 ، یفاکلا ، ر.ك : - . 1
ص196، ج1 ، نساحملا ، ح1 ؛ ص316 ، ج78 ، ح7 و ص158 ؛ ح1 و ص109 ، ح23 و ص96 ، ص92 ، ج1 ، راونـألاراحب ، ر.ك : - 2

ص589. ج2 ، لاصخلا ، ملظلا ؛)... حیباصم  باتک  زا  لوا  باب   ) ح22
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: دندومرف هک  هدش  لقن   � مظاک ترضح  � و  مرکا لوسر  ترضح  زا 

(1). تسا هدرکن  تمسق  لقع  زا  رتدنمجرا  رتهب و  يزیچ  شناگدنب  نیب  دنوادخ 

: دومرف ماشه  هب   � مظاک ماما  نینچمه ،

دنتسه  � موصعم ناماما  نالوسر و  ناربمایپ و  يرهاظ  تجح  اما  ینطاب . تجح  يرهاـظ و  تجح  تسا : تجح  ود  شقلخ  رب  ار  دـنوادخ 
(2). تسا ناگدنب  لوقع  ینطاب  تجح  و 

: دیامرف یم  ناشیا  مه  زین 

(3). دوشن تدابع  لقع  زا  رتهب  يزیچ  هب  دنوادخ  دومرف : یم   � نینمؤملاریما ماشه ، يا 

زا رتهب  یتنیز  لامج و  تسا . شیاهراک  رد  وا  دـیلک  امنهار و  لیلد و  لقع  و  دوش . یم  لماک  لـقع  هب  نمؤم  هفیرـش ، تاـیاور  تلـالد  هب 
مامت تسا . راوتـسا  لقع  رب  عیارـش  نید و  ساسا  تسین . لقع  زا  رتهب  یتسود  تسوا . لقع  هب  یـصخش  ره  يراوتـسا  ماوق و  تسین . لـقع 
ياه لد  رد  نشور  یغارچ  لقع  تسا . مدرم  همه  بوبحم  لقع  تساجرب . لقع  رون  هب  ایند  ماظن  تسا . لـقع  زا  اـه  تفارـش  اـه و  لاـمک 

دنهد یم  زیمت  نآ  اب  ار  رش  ریخ و  هک  تسا  مدرم 

یکین مدرم و  هب  ینابرهم  تلادع و  یبوخ  دوش . یم  نشور  نآ  هلیسو  هب  يدب  یبوخ و  و 

وا رکش  اتکی و  قلاخ  هب  نامیا  تعاطا و  تعانق و  تورم و  فاصنا و  ّتیمح و  تریغ و  و 

هدیدنسپ تافص  رگید  مدرم و  اب  ترشاعم  نسح  ناسحا و  رادرک و  راتفگ و  رد  تقادص  ینید و  ینامیا و  ناردارب  اب  يردارب  یتسود و  و 
. دوش یم  رهاظ  لقع  رون  هب 

و لهجلا ) ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا  لقعلا و  باوبا  زا  مراـهچ  باـب   ) ح30 ح22 و ص154 ، ص91 ، ج1 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 1
(. لوا باب   ) ح11 ص193 ، نساحملا ، ح1 ؛ ص12 ، ج1 ، یفاکلا ، ص312 ؛ ج78 ،

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا  لقعلا و  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح30 ص137 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 2
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا  لقعلا و  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح30 ص140 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 3

[ تنس باتک و  هب  عوجر  ترورض  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

ترارش و تیذا و  ملظ و  كرش و  رفک و  يدب  لقع  هک  نانچ  تسین . لقع  نیع  مینک  یم  كرد  لقع  تکرب  هب  ام  هچنآ  هک  تسا  یهیدب 
زا رابکتـسا  فاکنتـسا و  تمعن و  نارفک  قاـفن و  تناـیخ و  هـلیح و  رکم و  يدـعت و  مدرم و  تـمرح  کـته  تواـسق و  صرح و  عـمط و 

تدابع

روط نیمه  دـنک ، یم  نشور  ار  هلیذر  تافـص  رگید  بجع و  تجاجل و  مدرم و  قوقح  عییـضت  داـسف و  هنتف و  ربکت و  دـسح و  لـخب و  و 
فرـشا و هک  لقع ، تسا  لاحم  تسا و  تافـص  نیا  زا  ریغ  دوخ  تسا  دب  تافـص  نیا  فشاک  هک  لقع  سدقم  رون  هک  دنک  یم  راکـشآ 

. دوش دحتم  نآ  لاثما  كرش و  اب  تسا ، قلخ  لضفا 

. تسا نشور  ادیوه و  الماک  موهفم  زا  مهف  لوقعم و  زا  لقع  ییادج  تسا و  موهفمریغ  مهف  لوقعم و  ریغ  لقع  سپ 

لقع و فرعم  هک  نانچ  تسا . لطاب  دوش ، يراج  يرگید  رب  کـی  ره  تافـص  هک  نآ  قولخم و  اـب  قلاـخ  داـحتا  لـقع ، رون  هب  نینچمه ،
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  تسا . تاقولخم  فرعم  دوخ و  فرعم  قح  سدقم  تاذ  نینچمه  تسا ، لقع  دوخ  شتاکردم 

(1) ؛  � ِِهتاَیآ ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  �

. دنایامن یم  امش  هب  ار  شیاه  هناشن  هک  سک  نآ  تسوا 

: دیامرف یم  زین   � نینمؤملاریما

(2) ؛  ِْهَیلِإ ِهَفِْرعَْملِاب  يِّدَؤُْملاَو  ِْهیَلَع  ِلِیلَّدلِاب  ُّلاَّدلا  َوُه 

. شدوخ تفرعم  يوس  هب  قلخ  هدنناشک  تسوا  شدوخ و  يوس  هب  ناگدنب  يامنهار  لیلد و  تسوا 

! تنسحا رتکد ! ياقآ  تنسحا ، دش : دنلب  شیادص  بآ  يوج  رانک  زا  یحابص  ياقآ  ماگنه ، نیا  رد 

دوخ منک  یم  شهاوخ  متسین . لباق  نم  مرکشتم ؛ یحابص ، ياقآ  بانج  ناخ : نیسح  رتکد 

هیآ 13. (، 40  ) نمؤم - 1
ص476. ج1 ، جاجتحالا ، - 2

[ تنس باتک و  هب  عوجر  ترورض  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


168 ص :

. دیهدب ار  قورحم  ياقآ  باوج  دییامرفب و  یلاع  بانج 

. دینک یم  نایب  وکین  ار  بلطم  مه  دیتسه ، دراو  عوضوم  نیا  رد  مه  امش  ما . هتسخ  نم  رتکد ، ياقآ  یحابص :

. دنوش یم  فوشکم  لقع  رون  هب  اه  ضیقن  دادضا و  تسا و  هزنم  ضقانت  داضت و  زا  لقع  رون  ناخ : نیسح  رتکد 

تیرهظم و تیفـشاک و  هبترم  لقع  هبترم  نوچ  تسین ؛ مهف  لقع و  هبترم  رد  موهفم  لوقعم و  ءیـش  هک  دوش  یم  حـضاو  لقع  رون  هب  زین ،
. تیطاحم تیموهفم و  تیفوشکم و  هبترم  موهفم  لوقعم و  روما  هبترم  تسا و  تیطیحم  تیرهاق و 

تیرهاق و هبترم  رد  قلاخ  اریز  تسین ؛ قولخم  هبترم  رد  قلاـخ  هک  نیا  تسا و  راـگدرورپ  یکاـپ  سدـق و  تجح  هیآ و  تیعقاو  نیا  دوخ 
تزع و راـگدرورپ  هک  تسا  نـشور  سپ  تـسا . تیلوـعفم  تیروـهقم و  هـبترم  قوـلخم  هـبترم  تـسا و  تیموـیق  ّتیلعاـف و  تـیطیحم و 

. تسا طرش  هبترم  داحتا  ضقانت ، رد  تسین و  تادوجوم  تاقولخم و  هبترم  رد  دوجو  راگدرورپ 

، زجاع زجع و  تسین  نکمم  نینچمه ، دـشاب . ملع  بتارم  زا  يا  هبترم  تسین  نکمم  لـهاج  لـهج و  هک  دوش  یم  رهاـظ  لـقع  رون  هب  زین ،
میدـق و رداق و  يوق و  بتارم  زا  يا  هبترم  تسا  ِملظُم  کیرات و  شتاذ  هک  يزیچ  طاـحم و  روهقم و  ریقف ، كولمم و  ثداـح ، فیعض و 

. تسا رون  شتاذ  هک  دشاب  هدوب  يزیچ  هدنهد و  دوجو  مویق و  طیحم و  رهاق و  ینغ و  کلام و  میلع و 

. تسا تایح  شتاذ  هک  دشاب  يزیچ  بتارم  زا  يا  هبترم  تسا  تیم  شتاذ  هچنآ  گرم و  تسا  لاحم  روط ، نیمه 

! دینز یم  فرح  یملع  مه  امش  الاح  دروخ ؛ یم  اهداوس  یب  ام  درد  هب  امش  تانایب  هک  میدوب  لاحـشوخ  ام  رتکد ! ياقآ  اقآدمـص : یجاح 
. مییامن هدافتسا  مه  ام  ات  دییامرف  نایب  رت  هداس  يردق  منک  یم  اعدتسا 

تـسا نکمم  ایآ  دـیدوب . ینابـصع  اه  نآ  ندینـش  زا  امـش  هک  تسا  هللا  تمعن  هاش  راعـشا  نامه  باوج  متفگ  هک  نیا  ناخ : نیـسح  رتکد 
نآ لاثما  لهج و  دشاب و  ریخ  نسح و  بتارم  زا  يا  هبترم  رش  حیبق و  لمع 
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!؟ دشاب زیچ  نآ  بتارم  زا  يا  هبترم  يزیچ  ضیقن  دض و  تسا  حیحص  ایآ  دشاب !؟ لقع  بتارم  زا  يا  هبترم 

نآ شقن  ملع و  لقع و  هرابرد  هک  تساوخ  ناشیا  زا  دومن و  ور  یحابص  ياقآ  هب  درک و  عطق  ار  دوخ  نانخس  اجنیا  رد  ناخ  نیـسح  رتکد 
. دنک تبحص  ادخ  تفرعم  رد 

ار نآ  دنرادنپ و  یم  بلق  حور و  هقطان و  سفن  نیع  ار  نآ  تقیقح  هتسناد  میدق  درجم  رهوج  ار  لقع  يرشب  نادنمـشناد  یحابـص : ياقآ 
زا هک  دنیوگ  یلقع  ماکحا  ار  یقطنم  نیهارب  جیاتن  دنیامن و  یم  فیرعت  تایرورض  زا  تایرظن  جارختـسا  رب  نآ  ییاناوت  سفن و  تیلعف  هب 

عانتما  ، (2) رـشب لاـعفا  هلمج  زا  تادوجوم  ماـمت  يارب  یلاـعت  قح  ندوـب  تلع   ، (1) داـبع لاـعفا  رد  ربـج  توبث  تسا : ماـکحا  نآ  هلمج 
نیا زا  رگید  یبلاـطم  (4) و  تـسا هدومن  یلجت  ناطیـش  رد  ادـخ  هک  نیا  تسا و  بجاو  راوـطا  زا  قوـلخم  هک  نآ   ، (3) باذع تبوقع و 

(5). لیبق

نآ زا  هدش و  یفرعم  لوعجم  ثداح و  قولخم و  يرون  لقع  تنس ، نآرق و  فراعم  رد  اما 

اه نآ  همه  اریز  لاعتم . دـنوادخ  ریغ  ناشلاعفا  رد  راتخم  ياه  لعاف  رگید  لاـح  تسا  روط  نیمه  و  ص310 : ج6 ،  هیلاعتملا ، همکحلا  - 1
هب دنرطـضم و  تسا  اه  نآ  يدابم  ضارغا  هک  ناشیاه  هدارا  رد  و  اه ، حـجرم  یعاود و  دوجو  رطاخ  هب  دـنروبجم  روهقم و  دوخ  هدارا  رد 

ص135 147. نافرع ، هفسلف و  یحو و  هاگن  زا  دیحوت  باتک  هب  دینک  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  دننک . یم  ادیپ  لامک  اه  نآ  هطساو 
(. نآ لولعم  دوجو  دزن  تلع  دوجو  بوجو  نآ و  هّمات  تلع  دوجو  دزن  لولعم  دوجو  بوجو  رد  موس  لصف  : ) ص205 همکحلا ، هیاهن  - 2

ص430. دارملا ، حیضوت  باتک : هب  دینک  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  و 
ص128. رَدَقلاب ، لئاقلا  یلع  رفملا  ّدس  ر.ك : - 3

رد یقیقح و  ندوـب  دوـجومرد  هک  تسا  یـصخش  دـحاو  تـقیقح  رد  رـصحنم  دوـجو  دوـجوم و  : ) ص292 ج2 ، هیلاـعتملا ، همکحلا  - 4
هب یتسه  ملاـع  رد  وا  ریغ  زا  هچره  تسین و  يا  هناـخ  بحاـص  وا  ریغ  یتسه  هناـخ  رد  تسین و  نآ  يارب  یمود  کیرـش و  ینیع ، تیعقاو 

قیحر باـتک  زا  همجرت  نیا  دنتـسه .) وا  تاذ  نیع  تقیقح  رد  هک  یتافـص  تسوا ، تافـص  تاـیلجت  تاذ و  تاروهظ  زا  دـیآ ، یم  مشچ 
.؟ دیوگ یم  هچ  یفوص  فراع و  باتک : هب  دینک  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  و  تسا ؛ هدش  ص452 453  ج2 ، موتخم ،

نیرت فیرـش  دیوگ : یم  ص70 ] ج3 ، میرکلا ، نآرقلا  ریـسفت  ر.ك :  ] شریـسفت رد  تسا  مالـسا  هفـسالف  زا  یکی  هک  نیهلأتملاردص  - 5
هب لقاع  داحتا  وحن  هب  ددرگ ، یم  لاـعف  لـقع  اـب  دـحتم  هک  دـسرب  نیبرقم  هکئـالم  هبترم  هب  تفارـش  هبترم  رد  هک  تسا  یـسک  اـه  ناـسنا 
رد و  دـهد . یم  نیا  رب  تداهـش  هیفوص  ياه  قوذ  دراد و  هراشا  ایلوا  تاملک  دـنا و  هتفر  نیا  يوس  يداـیز  ءاـمکح  هک  ناـنچمه  لوقعم .

(. فلوم ، ) تسا هدروآ  وا  رب  ناهرب  هحفص 314  هیبوبرلا  دهاوشلا 
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دب بوخ و  هک  هدش  ریبعت  قولخم  نیرت  یمارگ  لضفا و  فرشا و  ادخ و  ینطاب  تجح  هب 

. دوش یم  هداد  زیمت  نآ  هلیسو  هب  رش  ریخ و  لطاب و  قح و  و 

دنوش یم  بوجحم  رون  نآ  زا  توهش ، بضغ و  تدشو  تیلوفط  لاح  رد  اه ، ناسنا 

دنشاب هتشاد  ملع  نآ  حبق  يدب و  هب  هک  نیا  نودب  دنوش ؛ یم  بکترم  ار  حیبق  دب و  یلامعا  و 

. دنوش یم  نامیشپ  هداد  زیمت  ار  لامعا  نآ  یتشز  باجح ، عفر  زا  سپ  و 

نکمم ایآ  دوشن . رهاظ  شریغ  هب  تسا و  رهاظ  شدوخ  هب  مهف  سدقم  رون  هک  نانچ  دوش ، یمن  هتخانـش  شدوخ  ریغ  هب  لقع  سدـقم  رون 
لقع رون  هب  لقاع  يارب  اهزیچ  مامت  تسا 

همه رب  تسا و  رهاظ  شدوخ  هب  لقع  رون  هکلب  دـشاب !؟ يرگید  هب  جاتحم  روهظ  يارب  مهف  لقع و  دوخ  اـما  دوش ، رهاـظ  كاردا  مهف و  و 
. تسا طاحم  زا  ریغ  طیحم  هک  تسا  نشور  دنرون و  نآ  طاحم  اه  نیا  همه  عقاو ، رد  دراد . هطاحا  تاکردم  تاموهفم و  تالوقعم و 

فـشک هار  تسا و  لقع  نامه  تسین  وا  ریغ  یـسک  تسد  هب  نآ  رایتخا  دهد و  یم  وا  هب  دهاوخب  يرادـقم  ره  ادـخ  هک  ناسنا  هکاّرد  هوق 
نآ ثودح  تیلوعجم و  تیقولخم و 

نانآ مولع  دنا و  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  ملاع  هک  دنتـسه  نانآ  طقف  اریز  دراد ؛ صاصتخا   � ناماما ربمغیپ و  نآرق و  نایب  هب  شندوبن  میدـق  و 
نارگید هچره  تسین و  نکمم  هار  نیا  ریغ  زا  میتفگ  لقع  هابرد  هک  یتقیقح  فشک  درادن . هار  نآ  رد  هابتشا  اطخ و  تسا و  ییادخ  مولع 

یم یلاعت  يادـخ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تایاور  نآرق و  نایب  رد  دـنا . هتفاـب  يزیچ  دوخ  لاـیخ  هب  دـنیوگب ،
(�.(1 َروُّنلاَو ِتاَُملُّظلا  َلَعَجَو  � دیامرف :

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

وت سپ  مدیرفاین . وت  زا  رت  بوبحم  یقولخم  ملالج ، تزع و  هب  دـنگوس  دومرف ...: نآ  هب  درک ، قلخ  ار  لقع  لجوزع  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ 
(2). مشاب هتشاد  تسود  ار  وا  هک  یسک  رد  رگم  منکن  لماک  ار 

. دروآ دیدپ  ار  ییانشور  اه و  یکیرات  و  هیآ 1 : (، 6  ) ماعنالا - 1
(. لهجلا لقعلا و  باتک   ) ح1 ص10 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2
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: دیامرفیم  � قداص ماما 

یگرزب تمظع و  اب  ار  وت  درک : باطخ  ار  لقع  دنوادخ  تسا . ... نییناحور  زا  قولخم  نیتسخن  نآ  درک و  قلخ  ار  لقع  لجوزع  دنوادخ 
(1). متشاد تا  یمارگ  قلخ  همه  رب  مدرک و  قلخ 

: دیامرف یم  یثیدح  نمض  رد   � اضر ترضح  متشه ، ماما 

(2). مدیرفاین وت  زا  رت  بوبحم  رتهب و  یقلخ  دوخ  لالج  تزع و  هب  درک  دای  مسق  قح  سدقم  تاذ  دومرف ...  قلخ  ار  لقع  دنوادخ 

تاقولخم ماـمت  بحأ  ّزعأ و  فرـشأ و  عفرأ و  نسحأ و  مرکا و  لـقع  هک  نآ  تسا و  قولخم  لـقع  هک  نآ  رب  هدـننک  حیرـصت  تاـیاور  و 
(3). تسا دایز  تسا ،

: دیامرف یم   � ادخ لوسر 

(4). تسا لهاج  يرادیب  زا  رتهب  لقاع  باوخ  سپ  تسا ؛ هدرکن  عیزوت  شخپ و  لقع  زا  رتهب  يزیچ  شناگدنب  نایم  رد  دنوادخ 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ شقلخ  رب  ادخ  تجح  زورما  دیسرپ :  � اضر ماما  زا  تیکِس  نبا 

ددنب یم  غورد  ادخ  هب  هک  یسک  دننک و  یم  شقیدصت  دوش و  یم  هتخانش  دیوگ  یم  تسار  ادخ  هرابرد  هک  یـسک  نآ ، هلیـسو  هب  لقع ؛
دوش یم  هتخانش 

. دننک یم  شبیذکت  و 

(5). تسا نیمه  طقف  باوج  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : تیکس  نبا 

(. لهجلا لقعلا و  باتک   ) ح14 ص21 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1
ح1. ص9 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2

؛) مراهچ باب   ) و ص106 لهجلا ) ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا  لقعلا و  باوبا  زا  مود  باـب   ) ص96 99 ج1 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 3
باوبا زا  متشه  باب   ) ص202 ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  هبسانی ؛) ام  سفنلا و  داهج  باوبا  زا  متشه  باب   ) ص204 ج15 ، هعیشلا ، لئاسو 

(. هبسانی ام  سفنلا و  داهج 
(. لهجلا لقعلا و  باتک   ) ح11 ص12 ، ج1 ، یفاکلا ، - 4

ح20. ص25 ، ج1 ، یفاکلا ، - 5
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: دیامرف یم   � قداص ماما 

(1). تسا لقع  ادخ  ناگدنب و  نایم  تجح  تسوا و  ربمایپ  شناگدنب  رب  ادخ  تجح 

: دیامرف یم  زین ،

ناشن لیلد و  لقع  دوش . یم  لماک  ناسنا  لقع ، اب  تسا . لـقع  زین  ملع  ظـفح و  مهف و  یکریز و  همـشچرس  تسوا . لـقع  ناـسنا  هناوتـشپ 
هدنهد

(2). دوش یم  مهفاب  كریز و  رکاذ و  ظفاح و  ملاع و  نآ  بحاص  دوش ، دییأت  رون  اب  لقع  هاگره  تسا . روما  شیاشگ  دیلک  و 

: دومرف  � ربمایپ

(3). ِینیِد ُلْصَأ  ُلْقَعلا ،

: دیامرف یم  لقن  یثیدح   � نینموملأریما زا  نیرحبلا  عمجم  رد 

(4). جراخ زا  تسا  یلقع  عرش ، لخاد و  زا  تسا  یعرش  لقع ،

: میناوخ یم   � مدآ ترضح  هصق  رد   � يرکسع ماما  ریسفت  رد 

(5). ما هداد  رارق  تجح  شیارب  هک  دیراذگاو  شلقع  هب  ار  مدآ  درک : یحو  ناگتشرف  هب  دنوادخ 

ح22. ص25 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1

ح23. ص25 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2
باتک زا  سفنلا و ... داهج  باوبا  زا  مراهچ  باـب  [ ) 12672  ] ح8 ص173 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  ص125 ؛ ج4 ، یلائللا ، یلاوع  - 3

. تسا نم  نید  ساسأ )  ) داینب لقع  ص40 : هقیقحلا ، راونأ  هقیرطلا و  راوطا  هعیرشلا و  رارسا  داهجلا ؛)
(. لقع هّدام :  ) ص425 ج5 ، نیرحبلا ، عمجم  - 4

ص223. ، � يرکسع نسحلا  مامإلا  یلا  بوسنملا  ریسفت  - 5
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: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

(1). دنا مه  دض  توهش  لقع و 

: دومرف زین ،

(2). دنرب یم  نیب  زا  ار  لقع  توهش  سفن و  ياوه 

: دومرف زین ،

(3). دوش یم  دوبان  بضغ  توهش و  ياه  هزیگنا  اه و  هیعاد  نایم  رد  درخ 

: دیامرف یم  نینچمه ،

ٍهَوْهَش (4)؛ َعَم  َلْقَع  َال 

. درادن دوجو  یلقع  توهش ، اب 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

شرارق توکلم  رد  دـبا  ات  تخاس و  راوتـسا  ملع  اـب  ار  نآ  سپ  رما . ّتیـشم  رون و  تردـق ، ملع ، دـیرفآ : زیچ  راـهچ  زا  ار  لـقع  دـنوادخ 
(5) داد

: دیامرف یم   � ربمایپ

، شاب هاگآ  دمهف . یم  ار  یتسپ  یبوخ و  تنـس و  هضیرف و  هک  دریگ  یم  رارق  يرون  ناسنا ، نیا  بلق  رد  دیـسر ... غولب  دح  هب  یتقو  ناسنا 
(6). هناخ طسو  رد  تسا  یغارچ  نوچمه  ناسنا  بلق  رد  لقع 

(. داهجلا باتک  زا  مهن  باب  [ ) 12769  ] ح2 ص211 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
[. 12769  ] ح2 ص211 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

لیذ ح2. ص211 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

لیذ ح2. ص211 ، ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا ... لقعلا و  باوبا  زا  مود  باب   ) ح12 ص98 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 5
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  لهجلا ... لقعلا و  باوبا  زا  مود  باب   ) ح14 ص99 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 6
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لوعجم قولخم و  يرون  لقع  هک  دـننک  یم  يروآدای  هداد  رکذـت  نآ  راثآ  لـقع و  تقیقح  هب  ار  لـقاع  تاـیاور ، نیا  رد   (�(1 نیموصعم
دزن قـلخ  ِنیرتدـنمجرا  نیرترب و  نیرتزیزع و  نیرت و  بوـبحم  نیرت و  یمارگ  لـقع  تسا . یلزا  میدـق و  ریغ  ثداـح و  یلاـعت و  يادـخ 

یتسپ ییوکین و  يدب و  یبوخ و  هک  تسا  لخاد  زا  یعرش  لقاع و  رب  ادخ  تجح  لقع  تسادخ .

. دوش یم  هتخانش  نآ  هلیسو  هب  زوس  لد  بلقتم و  وگغورد و  وگتسار و  تنس و  هضیرف و  و 

لقاع و هک  میسانش  یم  لقع  دوخ  هب  تسا . نآ  دوخ  طقف  نآ  هدننکرهاظ  فرعم و  هناخ و  رد  تسا  یغارچ  نوچمه  ناسنا  بلق  رد  لقع 
. تسا لقعریغ  لوقعم 

. ددرگ یم  نآ  دقاف  یهاگ  دوش و  یم  اراد  ار  نآ  یهاگ  لقاع  هک  تسا  يرون  لقع 

؛ درادن لقع  هب  یطبر  تسوا و  حور  سفن و  هب  بوسنم  شتاساسحا  اهراک و  زا  یخرب  لقاع  صخش  هک  دوش  یم  نشور  ام  يارب  لقع ، اب 
، نزح ایر ، ضغب ، یشومارف ، یلدگنس ، ینمشد ، زآ ، عمط ، يدیماان ، بضغ ، يدونـشخ ، ینامیـشپ ، یهارمگ ، كرـش ، رفک ، کش ، دننام 

ِلوگ قاـفن ، تداـسح ، کـشر ، ینیبدوـخ ، نظءوـس ، فوـخ ، نارگمتـس ، هب  یمرگ  تشپ  یهلا ، تمحر  زا  يدـیماان  لـخب ، هودـنا ، مغ ،
، وزرآ لوط  تلفغ ، تساـیر ، اـیند ، بح  هدـش ، توـف  هک  يزیچ  يارب  فّسأـت  یهلا ، تمـسق  زا  يدونـشخان  ندروـخ ، ار  مدرم  ییوگاـنث 

یبلق لاعفا  همه  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  يروما  دیدرت و  بارطضا ، تهافس ، ینادان ، ترسح ، رش ، ّتین  دب ، دصق  یتخـسرس ، رافک ، یتسود 
. درادن حراوج  اضعا و  هب  یطبر  تسا و 

؛ مراد عمط  متسه ؛ نیگمشخ  منامیشپ ؛ نم  مهارمگ ؛ نید  زا  نم  مرفاک ؛ نم  مراد ؛ کش  ادخ  هرابرد  نم  دیوگب : لقاع  هک  درادن  یلاکشا 
هب دـش  رکذ  هک  يرگید  لاعفا  روط ، نیمه  و  مراد ؛ دـیدرت  مزرو و  یم  کـشر  متـسه ؛ نیبدوخ  مراد ؛ نظءوس  مدیـسرت ؛ مدرک ؛ شومارف 

. دهد تبسن  دوخ 

نیرت و فیرـش  نیرت و  بوبحم  نیرت و  یمارگ  هک  لقع  رون  هب  اه  نآ  نداد  تبـسن  یلو  تسا ؛ حیحـص  لقاع  هب  لاـعفا  نیا  نداد  تبـسن 
. تسین حیحص  تسادخ  دزن  قلخ  نیرتزیزع 

. تسا هدش  همجرت  فلؤم  دنزرف  طسوت  يدعب  ناونع  ات  تمسق  نیا  زا  - 1

[ تنس باتک و  هب  عوجر  ترورض  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :

. تسا لقاع  رب  دنوادخ  تجح  هک  تسا  لقع  دوخ  انعم  نیا  فشاک 

(1). دنک یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  يدایز  تایاور  تسوا و  اب  نیابم  لقاع و  زا  ریغ  لقع  هک  دش  مولعم  سپ 

بلق حور و  رب  تسا و  بولق  لاوحا  زا  همه  يرادـیب ، باوـخ و  تاـیح و  گرم و  ضرم و  تّحـص و  هک  دراد  تلـالد  تاـیاور  زا  یخرب 
. تسین حیحص  لقع  رون  هب  لاعفا  نیا  تبسن  دوش و  یم  ضراع 

تسا نیجس  نییلع و  تنیط  زا  حاورا  شنیرفآ  أدبم  هک  دننک  یم  تلالد  رگید  یخرب 

. تسا هدش  هدیرفآ  اه  ندب  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  حاورا  و 

. دنراد تافانم  حاورا  ندوب  درجم  اب  دننک ، یم  تلالد  گرم  زا  سپ  ناسنا  لاوحا  رب  هک  رگید ، یخرب 

تسود سانش و  مه  اب  ایند  هب  طوبه  زا  لبق  هک  یحاورا  دنا . هدرک  عامتجا  هک  دنتسه  ینایرکشل  حاورا  هک  دننک  یم  تلالد  رگید  یضعب 
(2). دنراد فالتخا  مه  اجنیا  دندوبن  تسود  سانش و  مه  اب  ًالبق  هک  نانآ  دنراد و  فالتئا  مه  اب  زین  اجنیا  رد  دندوب 

. لوقع تافص  زا  هن  تسا ، حاورا  تافص  زا  فالتخا  فالتئا و  یگناگیب و  یتسود و  تخانش و  هک  تسا  نشور 

موهفم فوشکم و  لوقعم و  يروما  تافص  لاعفا و  نیا  همه  هک  دش  نشور  سپ 

كرش رفک و  یلاعت و  يادخ  هرابرد  کش  حبق  هک  تسا  لقع  دنا و  لقع  رون  هب  كردم  و 

یم نشور  ار  حیبق  لاعفا  زا  اه  نیا  ریغ  یـشورف و  هاج  ینیب و  گرزب  نظءوس و  متـس و  نینمؤم و  اب  ینمـشد  ادخ و  تمحر  زا  يدیماان  و 
. دنک

قولخم نیرترب  نیرتزیزع و  نیرت و  فیرش  ادخ و  تجح  هک  لقع  رون  هک  تسا  حیحص  ایآ  یناد ، یم  لقاع  ار  دوخ  هک  یـسک  يا  لاح ،
مارح هک  حیبق ، روما  نیا  اب  تسادخ  دزن 

ص45 47. داعم ، أدبم و  نوماریپ  یتاظحالم  ص32 33 ؛ داعملا ، أدبملا و  لوح  تاهیبنت  ر.ك : - 1
. رذلا ملاع  رکنم  یلع  رفملا  ّدس  باتک  ص211 223 ؛ ج4 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  هب  روکذم  تایاور  يارب  ر.ك : - 2
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رب ار  يدیلپ  ادخ  و  « ؛ تسالقع رب  تجح  هک  تسا  لقع  دوخ  هراب  نیا  رد  امش  ام و  نایم  مَکَح  دوش !؟ دحتم  دنتسه ، یهلا  بضغ  دروم  و 
(1) «. دهد یم  رارق  دننک  یمن  لّقعت  هک  نانآ 

فراعم رد  شقلخ  رب  ادخ  ياه  تجح  زا  تسا  هداتـسرف  القع  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  لخاد  زا  تسا  یعرـش  ینطاب و  تجح  هک  لقع  نیا 
هب رکذت  هار ] زا  طقف   ] شدوخ ریغ  هب  نآ  فیرعت  دوش و  یم  لصاح  شدوخ  هب  طقف  نآ  تخانـش  هک  تسادـخ  يالاب  دـنلب و  لَثَم  یهلا و 

. تسا هیبشت  لیطعت و  دح  زا  نآ  جارخا  نآ و  تابثا 

هب شتایآ  هلیسو  هب  وا  فیرعت  دوش و  یمن  هتخانش  شدوخ  هب  زج  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هناشن  تسا ؛ راگدرورپ  تفرعم  هناشن  هیآ و  لقع 
. تسوا دوخ  عنص  مه  نیا  هک  تسا  هیبشت  لیطعت و  ّدح  زا  وا  جارخا  وا و  يروآدای  يانعم 

دوخ دننام  دنا ، کیرات  اتاذ  یخرب  و  ملع ؛ ماهفا و  لوقع و  دننام  دنا ، ینارون  اتاذ  یمـسق  دنا : مسق  ود  تاقولخم  هک  دنک  یم  نشور  لقع 
. دوش یم  هتفرگ  وا  زا  هداد و  وا  هب  اهرون  نیا  دبای  یمرد  هک  یسک  نآ 

و تسا ؛ تجح  مه  لوقعم  لقاع و  داحتا  ندوب  لطاب  رب  تسا ، لوقعم  وا و  نایم  ییادـج  تنیابم و  رب  تجح  شدوخ  هک  نانچ  لقع ، نیا 
. تسا قولخم  اب  قلاخ  ییادج  تنیابم و  رب  تجح  روط ، نیمه 

ناطیش تجح  يرشب  مولع  رد  حلطصم  لقع  هک  نیا  رب  تسا  یهلا  تجح  لقع  نیمه 

لعاـف ادـخ  هک  تسا  نآ  یحالطـصا  لـقع  نیا  ماـکحا  قایـس  اریز  ناـمحر ؛ تجح  هن  تـسا ، ناطیـش  یناداـن  یهارمگ و  ياـهوترپ  زا  و 
داعم تازاجم و  (2) ؛  تـسا مکاح  شناگدـنب  وا و  لاعفا  رب  ربج  و  تسا ؛ یلزا  شا  هدارا  ّتیـشم و  قلخ و  تلع  شملع  تسا ؛ باجیالاب 

(3) ... . تسا و لاحم  ینامسج 

.� َنُولِقْعَیَال َنیذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  � هیآ 100 : (، 10  ) سنو - 1
ص190. انیس ،) نبإل   ) تاقیلعتلا ص133 ؛ داقتعالادیرجتلا ، حرش  یف  دارملا  فشک  ر.ك : - 2

یثحب باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  عبارلا ؛) رفسلا  زا  یناث  مسق  زا  رـشاع  باب  زا  متـشه  لصف   ) ص165 ج9 ، هیلاعتملا ، همکحلا  ر.ك : - 3
. دینک هعجارم  داعم  زا  يا  هلئسم  نوماریپ 
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رفک زا  یهن  نامیا و  هب   � ربمایپ توعد  يارب  بلاطم ، نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نشور 

زا رتدب  تشاد . دهاوخن  ایند  ماظن  ظفح  زج  يدوس  نداد  میب  ندـیناسرت و  دـیعو و  دـعو و  دـنام و  یمن  یقاب  ییانعم  یهلا  ماکحا  غیلبت  و 
لقع هب  هفسالف  رظن  رد  همه  اه  نیا  تسا و  هتسناد  لاعتم  قح  تاروطت  ار  تاقولخم  هک  هدیسر  اجنآ  هب  یحالطصا  لقع  نیا  هک  نیا  همه 

. تسا هدش  كرد  يرظن 

اج همه  جرم  جره و  دشاپب و  مه  زا  للم  نایدا و  همه  دوش و  هتشادرب  يزیچ  ره  زا  ناما  هک  تسا  نآ  یحالطصا  لقع  نیا  ماکحا  لصاح 
يزیچ ره  تدابع  اـه و  تب  شتـسرپ  دـنا و  لاـعتم  قح  دوجو  راوطا  تاـقولخم  همه  هیرظن ، نیا  قبط  میتفگ ، هک  ناـنچ  اریز  دریگ ؛ ارف  ار 
لاـعتم دـنوادخ  هب  داـقتعا  هک  تسا  نیّیرهد  نانخـس  ناـمه  اـه  فرح  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا . قح  رب  مه  ناطیـش  تسادـخ و  تداـبع 

. دنرادن

ناطیـش و تجح  نیا  هک  اریز  دنا ؛ هدیمهف  رـشب  ياملع  هک  تسین  نآ  تسوا  ناگدنب  رب  یلاعت  يادـخ  تجح  هک  یلقع  تسا  نشور  سپ 
. دناد یمن  مرج  ار  اه  مرج  نیرتگرزب  دهد و  یم  نیمأت  گرزب  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  تسا و  نارگدادیب  نارگمتس و 

. میتفای یمن  تیاده  ام  دوبن ، وا  تیاده  رگا  هک  دومرف ؛ تیاده  رما  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و 

يرشب مولع  ثیدح و  نآرق و  رد  ملع  تقیقح 

. دییوگب نخس  یهلا  ملع  يرشب و  مولع  هرابرد  مه  يرادقم  نایاقآ ، يارب  منک ، یم  شهاوخ  یحابص ، ياقآ  اقآ : لیلخ  جاح 

روضح سفن  رد  هک  یتروص  اـی  دوش ، یم  لـصاح  سفن  رد  ءیـش  زا  هک  یتروـص  زا  تسا  تراـبع  ملع » ، » رـشب دزن  رد  یحابـص : ياـقآ 
یلوصح هب  ار  ملع  تهج ، نیمه  هب   (1). دراد

ص15. قطنملا ، ر.ك : - 1
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تسا نشور  هک  نیا  اب  هتفای ؛ رارق  نیا  رب  رشب  مولع  ساسا   (1). دننک یم  میـسقت  یقیدصت  يروصت و  هب  زین  ار  شا  یلوصح  يروضح و  و 
ملع زا  ریغ  مولعم  ددرگ و  یم  كرد  هدـش و  هتخانـش  ملع  رون  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروما  زا  قیدـصت  روصت و  روضح و  لوـصح و  دوـخ 

لوقعم لقع و  نیاـبت  باـب  رد  هچنآ  زا  مولعم ، ملع و  نیاـبت  تسا . هدـش  هطاـحا  ملع  هلیـسو  هب  مولعم  دراد و  هطاـحا  مولعم  هب  ملع  تسا .
. تسا حضاو  میتفگ ،

؛ تسا هتفای  رارق  ملع  رون  رب  نآ  فراعم  نآرق و  ساسا  هک  دبای  یم  رد  دنک  هجوت  لمأت و   � تیب لها  تایاور  نآرق و  رد  یکدنا  سکره 
لزان  � شربمایپ رب  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  تسه . مه  رگید  روما  هدـننک  رهاظ  هدوب و  رهاظ  اتاذ  تسا و  تامولعم  فرعم  هک  يرون 

؛ تسا هدومرف 

(2) ؛  � ِْملِْعلا َنِم  َکَئاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  �

. دمآ لصاح  تیارب  ملع  هک  نآ  زا  دعب 

نداعم اه و  هنیجنگ  ناـنآ  تسا . هدرک  میلعت   � نیموصعم همئا  شناگتـشرف و  نالوسر و  ناربمایپ و  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ملع  نیمه 
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دنیامن . ذخا  شلها  زا  دننک و  بلط  شلحم  زا  ار  نآ  هک  دنا  هداد  روتسد  ار  ناش  ناوریپ  دنا و  یهلا  ملع 

(3) ؛  � ًاْملِع اَّنَُدل  نِم  ُهانْمَّلَعَو  اَنِْدنِع  ْنِم  ًهَمْحَر  ُهاَْنیَتآ  اَنِداَبِع  ْنِم  ًاْدبَع  اَدَجَوَف  �

. میدوب هتخومآ  یشناد  وا  هب  دوخ ، دزن  زا  هدرک و  اطع  یتمحر  وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک ، دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب 

(4) ؛  � ًاْملِعَو ًامْکُح  ُهاَْنیَتآ  ًاطُول  َو  �

. میدرک اطع  شناد  تمکح و  طول  هب 

ص241 242. هیفسلفلا ، تاحالطصملا  حرش  ص335 337 ؛ نامیالا ، میوقت  ر.ك : - 1
هیآ 145. (، 2  ) هرقبلا - 2

هیآ 65. (، 18  ) فهکلا - 3
هیآ 74. (، 21  ) ءایبنالا - 4
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1) �)؛ ًاْملِع َناَْمیَلُس  َو  َدُوواَد  اَْنیَتآ  ْدََقل  َو  �

. میدرک اطع  شناد  نامیلس  دوواد و  هب  یتسار ، هب 

(2) ؛  � َءاَش اَِمب  ّاَلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحیَالَو  �

. دنبای یمن  هطاحا  دهاوخب ، هچنآ  هب  زج  وا ، ملع  زا  يزیچ  هب 

(3) ؛  � ُهللا ِلَُعیَو  ُمُکُمّ َهللا  اوُقَّتاَو  �

. دهد یم  شزومآ  امش  هب  ادخ  دینک ؛ اورپ  ادخ  زا 

(4) ؛  � ... َو َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإَو  �

. میتخومآ تمکح و ... باتک و  [ � یسیع ترضح   ] ار وت  هک  هاگ  نآ  نک ) دای  )

(5) ؛  � انَتْمَّلَع اَم  ّاَلِإ  اَنل  َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  اُولاَق  �

. تسین یشناد  چیه  يا  هتخومآ  ام  هب  هچنآ  زج  ار  ام  وت ! یهزنم  دنتفگ : [ هکئالم ]

(6) ؛  � ًاّیِوَس ًاطاَرِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَئاَجْدَق  ّینِإ  َِتبَأ  اَی  �

، تسار یهار  هب  ار  وت  اـت  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا . هدـماین  ار  وـت  هک  هدـمآ  یـشناد  ارم  یتـسار  هب  ردـپ ، تفگ ]: شردـپ  هب  میهاربا  ]
. میامن تیاده 

نالوسر ناربمایپ و  برقم و  ناگتشرف  مولع  هک  دوش  یم  نشور  فیرش ، تایآ  نیا  زا 

هیآ 15. (، 27  ) لمنلا - 1

هیآ 255. (، 2  ) هرقبلا - 2

هیآ 282. (، 2  ) هرقبلا - 3
هیآ 110. (، 5  ) هدئاملا - 4

هیآ 32. (، 2  ) هرقبلا - 5
هیآ 43. (، 19  ) میرم - 6

يرشب مولع  ثیدح و  نآرق و  رد  ملع  www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


180 ص :

: دومرف  � قداص ماما  تسا . قح  سدقم  تاذ  اه  نآ  ملعم  تسا و  یهلا  مولع 

هچنآ يرگید  و  تسا ؛ نآ  زا  ءادب  وا و  سدقم  تاذ  رگم  دناد ، یمن  ار  نآ  سک  چـیه  هک  نوزخم  نونکم و  یکی  تسا : ملع  ود  ار  ادـخ 
(1). میناد یم  ار  نآ  زین  ام  دومرف و  میلعت  نالوسر  ناربمایپ و  ناگتشرف و  هب 

چیه هب  یملع  لامک و  چیه  تسا و  هدیسر   � ناربمایپ متاخ  هب  ناربمایپ  مولع  مامت  هک  تسا  نیا  هعیش  بهذم  يرورـض  ياهرواب  زا  یکی 
هب یمولع  دوش و  یم  هدوزفا  ناـش  ملع  هب  زور ، بش و  هکلب  تسا ؛ عمج   � همئا ربمایپ و  دزن  اه  نآ  همه  هک  نآ  رگم  هدـشن  هداد  یقولخم 

� و نینمؤـملاریما هب  وا ، زا  سپ  � و  ربمایپ هب  ادـتبا  هعمج ، بش  ره  رد  هژیو ، هب  دنتـسناد . یمن  ار  اه  نآ  رت  شیپ  هک  دوش  یم  اـطع  ناـشیا 
ماما زا  نیـسپ  ماـما  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  میلعت  تیفیک  نیا  و  دوش ؛ یم  اـطع  هزاـت  یملع   � نامز ماما  ات  يدـعب  همئا  کـیاکی  هب  سپس ،

(2). دشابن ملعا  نیشیپ 

تبـسن نارگید  ملع  هکلب  دسر ؛ یمن  نانآ  هجرد  هب  یـسک  تقلخ ، ملاع  رد  دنا و  قیالخ  همه  زا  رتاناوت  رتاناد و   � همئا ربمایپ و  نیاربانب ،
: هدومرف  (�(3 ِبا�تِکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  فیرش � هیآ  ریسفت  رد   � قداص ماما  ار  بلطم  نیا  ایرد . لباقم  رد  تسا  هرطق  دننام  نانآ  ملع  هب 

نب فصآ   ) تسه باتک  زا  یملع  وا  دزن  هک  یـسک  هب  ترـضح  نآ  ملع  تبـسن  تسا ...  � نینمؤملاریما تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک 
(4). دنام یم  یقاب  بآ ] رد  نتفر  ورف  زا  دعب   ] سگم لاب  رد  هک  یتبوطر  لباقم  رد  تساهایرد  بآ  تبسن  ایخرب ،)

ص159 170 ج26 ، راونـألاراحب ، مود ؛) ءزج  زا  باب 21   ) ص109،ح2 تاجردلارئاصب ، ءادـبلا ؛) باب   ) ح8 ص147 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1
(. دیحوت باتک  زا  تافص  باوبا  زا  موس  باب   ) ح27 ص110 ، و ج4 ، همامإلا ) باتک  زا   � مهمولع باوبا  زا  باب 12  )

ص46 50. تمحر ، باوبا  باتک  هب  دوش  هعجارم  تسا ؛ دایز  هعیش ، تایاور  نآرق و  تایآ  رد  بلطم ، نیارب  لیلد  - 2
هیآ 43. (، 13  ) دعر - 3

ص367. ج1 ، یمقلا ، ریسفت  - 4
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: درک ضرع   � یسوم ترضح  هب  زین   � رضخ ترضح 

(1). ایرد لباقم  رد  دنام  یم  يا  هرطق  نوچ  نامزلارخآ  ربمایپ  یصو  ملع  هب  تبسن  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ام و  ملع 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دیامرف . میلعت  دوخ  مولع  زا  ار  تما  هک  نآ  يارب  درک ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار   � ربمغیپ دنوادخ 

(2) ؛  � َهَمْکِْحلاَو َباتِْکلا  ِلَُعیَو  ُمُهُمّ ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهللا  َّنَم  ْدََقل  �

دنادرگ ناشکاپ  دناوخب و  ناشیارب  ار  دوخ  تایآ  ات  تخیگنارب  نانآ  نایم  رد  ناشدوخ  زا  يربمایپ  هک  داهن  تنم  نانمؤم  رب  ادـخ  نیقی ، هب 
. دزومایب نانآ  هب  تمکح  باتک و  و 

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

(3). تسادخ ملع  زا  ماما  ملع  نوچ  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ایشا  مامت  هک  تسا  قح  هدرتسگ  تمحر  ماما  ملع 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

(4) ؛  � ... ٍهَجاجُز ِیف  ُحابْصُْملا  ٌحابْصِم  اَهِیف  ٍهاَکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهللا  �

... تسا يا  هشیش  رد  زین  غارچ  نآ  هتفرگ و  رارق  یغارچ  نآ ، رد  هک  تسا  یناد  غارچ  نوچ  وا  رون  لَثَم  تسا . نیمز  اه و  نامسآ  رون  ادخ 
.

ج26، هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  رگید  عضاوم  روکذـم و  دـلجم  ح60 ، هحفـص 177 ، رد  تیاور  نـیا  ریظن  ص186 . ج40 ، راونألاراحب ، - 1
زا نوراه ... یسوم و  صصق  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح52 ص313 ، و ج13 ، همامإلا ) باتک  زا   � مهمولع باوبا  زا  باب 15   ) ح12 ص200 ،

(. ءزج 5 زا  مشش  باب   ) ح3 ص230 ، تاجردلا ، رئاصب  هوبنلا ؛) باتک 
هیآ 164. (، 3  ) نارمع لآ  - 2

(. هجحلا باتک  زا  تکن ... هیف  باب   ) ح83 ص429 ، ج1 ، یفاکلا ، - 3
هیآ 35. (، 24  ) رونلا - . 4
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. تسا هدش  لیوأت  ملع » رون   » هب يدایز  تایاور  رد  هفیرش  هیآ  نیا 

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

يِداَه اَنَأ  ُلوُقَی : � ؛ ِضْرَْألا َو  ِتاَواَـمَّسلا  ُرُون  ُِهللا  � َّلَجَوَّزَع : هللا  ُلْوَق  َوُهَو  ُّیِـصَْولا ، َدـْنِع  ُهَدـْنِع  َناَـک  يِذَّلا  َْملِْعلا  َعَضَو   � هللا َلوُـسَر  َّنِإ  َُّمث 
ُحابْصِْملاَو  � ٍدَّمَُحم ُْبلَق  ُهاَکْـشِْملاَف  ُحاَبْـصِْملا . اَهِیف  ِهاَکْـشِْملا  ُلَثَم  ِِهب  يدَتُْهی  يذَّلا  يِرُون  َوُهَو  ُُهْتیَطْعَأ  يذَّلا  ِْملِْعلا  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو . ِتاَواَمَّسلا 
ُحاَبْصِْملا ُلَعُْجی  امَک  یِصَْولا  َْدنِع  َكَْدنِع  يِذَّلا  ِلَعْجاَف  َکَِضْبقَأ  ْنَأ  ُدیرُأ  یِّنِإ  ُلوُقَی :  �ِ ٍهَجاجُز ِیف  ُحاَبْصِْملَا  � ُُهلْوَقَو : ُْملِْعلا . ِهیف  يِذَّلا  ُروُّنلَا 

(1) ؛  ِهَجاَجُّزلا ِیف 

نیا  � ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهللا  هیآ � داد و  رارق  دوخ  یـصو  دزن  دوـب ، هداد  رارق  وا  دزن  رد  دـنوادخ  هک  ار  یملع   � ادخ لوسر  سپس 
هک تسا  يرون  نآ  ما و  هداد  وـت  هب  هک  یملع  لَـثََم  متـسه . نیمز  اـه و  نامـسآ  رگ  تیادـه  نم  دـیامرف : یم  ادـخ  دـناسر . یم  ار  بلطم 

. تسا نآ  رد  ملع  هک  تسا  يرون  غارچ  � و  دمحم بلق  ناد  غارچ  دراد . رارق  نآ  رد  یغارچ  هک  تسا  یناد  غارچ  نوچ  دنک  یم  تیاده 
دوخ یـصو  دزن  تسوـت  شیپ  هک  یملع  سپ  منک ؛ حور  ضبق  ار  وـت  ما  هدرک  هدارا  نم  دـیامرف : یم  مه   � ٍهَجاجُز ِیف  ُحابْصِْملَا  هیآ � رد 

. تسا هدش  هداد  رارق  هشیش  رد  غارچ  هک  نانچمه  هد ، رارق 

: دیامرف یم  زین ،

هک تسا   � نینمؤملاریما زین  هشیش  دراد . رارق  هشیش  رد  هک  تسا  ملع  نامه  غارچ  تسه و  یغارچ  نآ ، رد  تسا .  � ربمایپ هنیس  ناد  غارچ 
(2). تسوا دزن   � ربمایپ ملع 

...(. هلزانلا تایآلا  باوبا  زا  باب 67   ) ح93 ص369 ، ج24 ، راونألاراحب ، ح574 ؛ ص380 ، ج8 ، یفاکلا ، - 1
(. باب 15  ) ح5 ص159 ، دیحوتلا ، - 2
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: دیامرف یم  نینچمه ،

هنیس رد   � ربمایپ ملع  هک  تسا   � یلع هنیس  زین  هشیش  دراد . رارق  هشیش  رد  غارچ  دراد و  رارق   � ربمایپ هنیس  رد  هک  تسا  ملع  رون  ناد  غارچ 
(1) ... . تسا هتفرگ  رارق   � یلع

هدش نشور  تاقولخم  ملاع  رد  هک  تسا  یغارچ  حابصم و  ملع  رون  هک : نآ  هصالخ 

لقتنم  � نینمؤملاریما بلق  ینعی  هجاـجز »  » هب غارچ  حابـصم و  نیا  تسا .  � دمحم ترـضح  بلق  ینعی  هاکـشم »  » سدقم رون  نیا  نزخم  و 
. تسا هتفرگ  ارف  ار   � ربمایپ ملع  رون   � نینمؤملاریما سدقم  حور  سپ  تسا ؛ هدش 

« تیالو رون   » هب نآ  زا  یهاگ  هک  دوش  یم  نشور  ملع  تقیقح  تایاور ، نیا  هب  هجوت  اب 

. تسا هدش  ریبعت  هدش ، ناشخرد  نآ  اب  اه  نیمز  اه و  نامسآ  تسا و  هدش  نشور  نآ  اب  زیچ  همه  هک  ادخ » هجو  رون   » هب یهاگ  و 

: دنک یم  ضرع  هراب  نیا  رد  هّیلیجنا ، تاجانم  رد   � داجس ماما 

(2) ؛  ٍّیَح ِّلُِکل  ًهاََجن  ُهَْتلَعَجَو  ٍءْیَش  ِّلُک  َهایَح  َکِسْدُِقب  َتْمَقَأ  َکَّنَأ 

يدرک راوتسا  ار  يزیچ  ره  یگدنز  تایح و  دوخ ، یکاپ  هب  یتسار ، هب 

. يداد رارق  يا  هدنز  ره  تاجن  هیام  ار  نآ  و 

: هدمآ دیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  هدش ؛ ریبعت  زین  شرع »  » هب نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  ملع  رون  نیمه 

(3) ؛  � ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  �

. گرزب شرع  راگدرورپ 

تاـیآلا باوبا  زا  باب 18   ) ح3 ص306 ، ج23 ، راونـألاراحب ، رد  هنیمز  نیا  رد  رگید  تاـیاور  باب 15 .)  ) ح2 3 ص157 ، دیحوتلا ، - 1
[7629  ] ح3 ص67 72 ، ج4 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  رونلا ؛) هیآ  لیوأت  موس  باب   ) ح4 ص15 ، و ج4 ، همامإلا ) باتک  زا  مهیف  هرظاـن 

. تسا هدمآ  دعب ، هب 
(. اعدلا رکذلا و  باتک  زا  ءاعدلا  باوبا  زا  باب 32   ) ح22 ص157 ، ج94 ، راونألاراحب ، - 2

هیآ 26. (، 27  ) لمنلا - . 3
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(1) ؛  � ٌهَِینامَث ٍِذئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َّکِبَر  َشْرَع  ُلِمْحَیَو  �

. دننک یم  لمح  ناشیاه  شود  رب  رفن  تشه  ار  تراگدرورپ  شرع  زور ، نآ  رد 

(2) ؛  � َشْرَْعلا َنُولِمْحَی  َِنیذَّلَا  �

. دننک یم  لمح  ار  شرع  هک  نانآ 

: دومرف  � قداص ماما 

(3) ؛  هللا َءاَش  ْنَّمِم  ٌهََعبْرَأَو  اَّنِم  ٌهََعبْرَأ  ٌهَِینامَث ؛ ُْملِْعلا  ُشْرَْعلاَو : ِشْرَْعلا  ُهَلَمَح 

. دهاوخ ادخ  هک  نانآ  زا  رفن  راهچ  ام و  زا  رفن  راهچ  دنرفن : تشه  تسا  ملع  نامه  شرع  شرع  نالماح 

: دومرف شرع  فصو  رد   � نینمؤملاریما

... َنُولِهاـْجلا ُهاَداَـع  ِهِرُونَو ، ِِهتَمَظَِعبَو  َنِینِمْؤُْملا . َبُوُلق  َرَْـصبَأ  ِهِروـُنَو ، ِِهتَمَظَِعبَف  ِِهتَمَظَع . ْنِم  ٌروـُن  َکـِلذَو  َهَلَمَْحلا  ُهللا ، ُهَلَّمَح  يِذَّلا  ُْملِْعلا  َوُـهَو 
(4) ؛ ... ُهَْملِع ُهللا  ُمُهَلَّمَح  َنیذَّلا  ُءامَلُْعلا  ُمُه  َشْرَْعلا ، َنُولِمْحَی  َنیِذَّلاَف 

ياـه لد  شروـن ، تمظع و  هب  سپ  وا . تمظع  زا  تـسا  يروـن  نآ  تـسا و  هدرک  راـب  شنـالماح  رب  ار  نآ  ادـخ  هـک  تـسا  یملع  شرع 
هب ار  شملع  دـنوادخ  هک  دـنا  ینادنمـشناد  شرع  نالماح  دـننک ... یم  ینمـشد  وا  اب  نانادان  شرون ، تمظع و  هب  هدرک و  اـنیب  ار  ناـنمؤم 

. تسا هدرک  لیمحت  نانآ 

: دیامرف یم   � ... َّکِبَر َشْرَع  ُلِمْحَیَو  هفیرش � هیآ  دروم  رد   � اضر ماما 

؛ ... ِهِْملِع ُهَلَمَح  ْمُهَو  ٍهَرُْدق ... َو  ٍْملِع  ُمِْسا  ُشْرَْعلاَو  هللا  َوُه  َْسَیل  ُشْرَْعلَا 

هیآ 17. (، 69  ) هقاحلا - 1
هیآ 7. (، 40  ) نمؤم - 2

(. یسرکلا شرعلا و  باب   ) ح6 ص132 ، ج1 ، یفاکلا ، - 3
(. یسرکلا شرعلا و  باب   ) ح1 ص129 ، ج1 ، یفاکلا ، - . 4
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... . دنیوا ملع  نالماح  هک  دنتسه  یناسک  و  تسا ... تردق  ملع و  مسا  شرع  تسین ؛ ادخ  شرع 

: دومرف  � قداص ماما 

(1) ؛  ُهَرْدَق ٌدَحَأ  ُرِّدَُقیَال  يِذَّلا  ُْملِْعلا ، َوُه  ُشْرَْعلَا 

. دنک ریدقت  دناوت  یمن  ار  نآ  هزادنا  یسک  هک  تسا  یملع  شرع 

: دومرف زین ،

(2) ؛  ُهَجَجُحَو ُهَلُسُرَو  ُهَءاِیْبنَأ  ِْهیَلَع  ُهللا  َعَلْطَأ  يِذَّلا  ُْملِْعلا  َوُه  ُشْرَْعلَا [ ]

. تسا هدرک  هاگآ  نآ  رب  ار  شیاه  تجح  نالوسر و  ناربمایپ و  دنوادخ  هک  تسا  یملع  شرع ] ]

ناگتـشرف و یترابع ، هب  و  دـنا ؛ نادنمـشنادو  املع  شرع  نالماح  تسا و  ملع »  » شرع یناعم  زا  یکی  هک  دوش  یم  نشور  تایاور ، نیا  زا 
: دنا هدومرف  ددعتم  تایاور  رد  هک  تسا  نیمه  . � نید همئا  نالوسر و  ناربمایپ و 

هک لوذبم  ملع  يرگید  و  درادـن ؛ یعالطا  نآ  زا  شدوخ  سدـقم  تاذ  زج  سک  چـیه  هک  نونکم  نوزخم و  یکی  تسا : ملع  ود  ار  ادـخ 
(3). تسا هداد  میلعت  نید  همئا  نالوسر و  ناربمایپ و  ناگتشرف و  هب  ار  نآ 

: دومرف  � نینمؤملاریما

رازه نم ، بلق  رد  تشاذگ و  نم  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز   � ادخ لوسر 

ءامسلا و باتک  زا  ملاعلا ... لاوحأ  تایلک  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح50 ص29 ، ج58 ، راونألاراحب ، باب 52 ؛)  ) ح2 ص327 ، دیحوتلا ، - 1
(. ملاعلا

(. ملاعلا ءامسلا و  باتک  زا  ملاعلا ... لاوحأ  تایلک  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح47 ص29 ، ج58 ، راونألاراحب ، - 2
ج4، راونـألاراحب ، مود ؛) ءزج  زا  باب 21   ) ح3 ص109 ، ج1 ، تاجردـلا ، رئاصب  ءادـبلا ؛) باب   ) ح8 ص147 ، ج1 ، یفاـکلا ، ر.ك : - 3

(. همامإلا باتک  زا   � مهمولع باوبا  زا  باب 12  ) ح9 ص163 ، و ج26 ، دیحوتلا ] باتک  زا  تافصلا  باوبا  زا  موس  باب   ] ح27 ص110 ،
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(1). دوش یم  هدوشگ  رگید  باب  رازه  یباب ، ره  زا  هک  دش  زاب  ملع  باب 

زا یخرب  هنوـمن ، يارب  تسا . یهلا  یملع   � نیموصعم همئا  برقم و  ناگتـشرف  نالوسر و  ناربمایپ و  ملع  هک  دراد  تلالد  يدایز  تاـیاور 
. دوش یم  لقن  اه  نآ 

: دیوگ یم  دنوادخ  دومرف ،  � ادخ لوسر 

(2). دماجنیب نم  تّوبن ]  ] رما هب  ملع  هرکاذم  هک  نیا  طرش  هب  دنک ؛ یم  هدنز  ار  نانآ  هدرم  ياه  لد  مناگدنب  نایم  رد  ملع  هرکاذم 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

ندینش ياعدا  سکره  و  ددرگ ؛ كاله  ات  دزاس  شهارمگ  دنوادخ  دوش ، ادخ  میلست  وگتسار  یملاع  زا  ندینش  نودب  يزیچ  رد  سک  ره 
هدیـشوپ زار  رب  نومأم  نیما و  هک  تسادخ  باب  نیا  تسا . كرـشم  هدوشگ ، شقلخ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  یباب  زا  هن  یلو  دنک ، ادـخ  زا 

(3). تسادخ

: دومرف  � ادخ لوسر 

يراـک نآ  نداد  داـی  هک  اریز  دـییامن ؛ ساـبتقا  شلها  زا  دـینک و  بلط  شعـضاوم  زا  ار  نآ  سپ  تسا . بجاو  یناملـسم  ره  رب  ملع  بلط 
شلها نایم  رد  نآ  لذب  هقدص و  دناد  یمن  ار  نآ  هک  یـسک  هب  نآ  میلعت  داهج ، نآ  هب  لمع  حیبست ، نآ  هرکاذم  تدابع ، نآ  بلط  وکین ،

. تسا یلاعت  يادخ  هب  یکیدزن 

... تسا تولخ  رد  تبحـص  مه  ییاهنت و  تبرغ و  رد  تسود  تشحو و  رد  مدمه  تشهب ، ياه  هار  تمالع  مارح ، لالح و  يامنهار  ملع 
.

خیراـت باـتک  زا  هقـالخا ... نساـحم  هلاـصخ و  مـئارک  باوـبا  زا  باـب 93   ) ص127 200 ج40 ، راونـألاراحب ، رد  نومـضم ، نـیا  هـب  - 1
. تسا هدش  لقن  يدایز  تایاور  ( � نینمؤملاریما

(. هرکذت ملاعلا و  لاوس  باب   ) ح6 ص41 ، ج1 ، یفاکلا ، - 2
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 14   ) ح68 ص105 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 3
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. تسا فیعض  ياه  دب ن  تّوق  کیرات و  ناگدید  ییانشور  لهاج و  ياه  لد  تایح  ملع 

هزور نوچمه  ملع  يروآدای  دناسر . یم  ترخآ  ایند و  رد  یلاع  تاجرد  ناراکوکین و  سلاجم  ناگدنـشخب و  ياه  لزنم  هب  ار  هدـنب  ملع 
. تسا ندناوخ  زامن  نوچمه  نآ  یسررب  هعلاطم و  نتفرگ و 

. دوش یم  هتخانش  نآ  اب  زین  مارح  لالح و  دیآ . یم  لصاح  ماحرا  هلص  دوش و  یم  تدابع  تعاطا و  راگدرورپ  ملع ، اب 

لاح هب  اشوخ  دیامن . یم  مورحم  نآ  زا  ار  نالدروک  ماهلا و  نادنمتداعـس  هب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا . نآ  وریپ  لمع  تسا و  لمع  مامَا  ملع ،
(1)! تسا هتخاسن  مورحم  ملع  هرهب  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک 

: دومرف زین ،

شنایاپراهچ یکـشخ و  ناگدنرد  شتاناویح و  ایرد و  نایهام  یتح  ایـشا  مامت  ناگدرم . نایم  رد  تسا  هدنز  دـننام  نانادان ، نایم  رد  ملاع 
یناملـسم ره  رب  ملع  بلط  تسادخ و  امـش و  نایم  هلیـسو  ببـس و  هک  دـینک  بلط  ار  ملع  سپ  . دـننک یم  شزرمآ  بلط  ملع  بلاط  يارب 

(2). تسا بجاو 

: دومرف  � قداص ماما 

.(3) تسا هدرک  هدارا  ار  شتیاده  یلاعت  يادخ  هک  دریگ  یم  رارق  یسک  لد  رد  هک  تسا  يرون  ملع  تسین . يریگدایو  ملعت  هب  ملع 

: دومرف  � ادخ لوسر 

قوف زا  لجوزع  يادخ  دوش ، جراخ  ملع  بلط  يارب  هک  هاگ  نآ  هدنب ،

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  هعاونا و ... هبادآ و  ملعلا و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح24 ص171 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 1
ح25. ص172 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 2

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  هبادآ و ... ملعلا و  باوبا  زا  متفه  باب   ) ح17 ص225 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 3
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هدرک دصق  ار  يا  هجرد  هچ  یناد  یم  ایآ  و  ینک ؟ یم  بلط  ار  یماقم  هچ  یناد  یم  ایآ  نم ! هدنب  يا  يدمآ ، شوخ  دنک : شیادص  شرع 
هدروآرب ار  تتجاح  دـناسر و  مهاوخ  تدارم  هب  ار  وت  نیقی ، هب  يوش . اه  نآ  بحاصم  ات  يدرک  ناسمه  برقم  ناگتـشرف  اب  ار  دوخ  يا ؟

. درک مهاوخ 

؟ تسیچ يوش » اه  نآ  بحاصم  ات  يدرک  ناسمه  برقم  ناگتشرف  اب  ار  دوخ  : » دیامرف یم  هک  نیا  يانعم  دش : هتفگ   � نیسحلا نب  یلع  هب 
: دومرف ترضح 

هب دـعب  دومن ، عورـش  شدوخ  هب  ادـتبا  ِْملِْعلا ؟)... اُولُواَو  ُهَِکئالَْملاَو  َوُه  ّاَلِإ  َهلِإ  َال  ُهَّنأ  هللا  َدِهَـش  : ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هک  يدینـشن  ایآ 
وا و لـها  ناـنآ  ِموس  تسا و   � یلع اـه  نآ  ِمود  � و  دمحم نانآ  ياقآ  دـنا و  ناگتـشرف  بحاصم  هک  ملع  نابحاص  هب  سپـس  ناگتـشرف ،

. دنرتراوازس وا  هبترم  هب  وا  زا  دعب  هک  دنا  یناسک 

دیکیدزن و برقم  ناگتـشرف  ام و  هب  دیناد و  یم  ار  ام  مولع  هک  دینایعیـش  هورگ  امـش  دـعب ، هبترم  رد  دومرف ]: همادا  رد   � نیسحلا نب  یلع  ]
(1) ... . دینک یم  عطق  ار  ناشکرس  ياهرذع  دییوا و  ششخب  مرک و  لدع و  دیحوت و  رد  ادخ  ناهاوگ 

: دومرف ییاج  رد   � نینمؤملاریما

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ ، نآ  تسا . ناربمایپ  مولع  هب  اه  نآ  نیرتاناد  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتراوازس 

(3)(2) ؛  � اُونَمآ َنیذَّلاَو  ُِّیبَّنلا  اَذَهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  �

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  هعاونا و ... هبادآ و  ملعلا و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح68 ص180 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 1
هیآ 68. (، 3  ) نارمع لآ  - 2

ح79. ص183 ، ج1 ، راونألاراحب ، - 3
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. دندروآ نامیا  هک  نانآ  ربمایپ و  نیا  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنا  نانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس  اعطق ،

: دومرف زین ،

ییادـص ره  لابند  هک  ییاپ  رـس و  یب  ناقمحا  رخآ ، تسد  تاجن و  هار  رد  ِنابلط  شناد  یهلا ، ياملع  دـنا : هتـسد  هس  مدرم  لیمک ... ، يا 
(1) ... . دنا هدشن  نشور  ملع  رون  هب  هک  ییاه  نآ  دنیآ ؛ یم  رد  تکرح  هب  يداب  ره  اب  دنود و  یم 

: دیامرف یم  لقن   � نینمؤملاریما زا   � يرکسع نسح  ماما  نینچمه 

میا هداد  اه  نآ  هب  هک  یملع  رون  هب  ناش  ینادان  یکیرات  زا  ار  ام  نایعیـش  يافعـض  دـشاب و  ام  تعیرـش  هب  ملاع  ام و  نایعیـش  زا  هک  یـسک 
رب زین  و  دشخب ؛ ییانـشور  ار  رـشحم  لها  همه  هک  دوب  دهاوخ  رون  زا  یجات  شرـس  رب  هک  دمآ  دهاوخ  یلاح  رد  تمایق ، زور  دـنک ، نوریب 
زا یملاع  نیا  ادخ ! ناگدنب  يا  دنک : ادص  يدانم  هاگ ، نآ  دشابن . نآ  هتـشر  نیرت  کچوک  تمیق  ایند  همه  هک  دوب  دهاوخ  یـسابل  وا  نت 

(2). تسا دمحم  لآ  ياملع  زا  یضعب  نادرگاش 

. دنا هدرک  هدافتسا  نانآ  سدقم  رون  زا  دنتسه و   � ناربمایپ مولع  ثراو  هک  تسا  ییاملع  شیاتس  حدم و  تایاور  نیا  همه 

: دومرف راب  کی   � اضر ترضح 

هب دریگ و  دای  ار  ام  مولع  دومرف : دنک ؟ هدنز  ار  امـش  رما  هنوگچ  دـندرک : ضرع  دـنک ! هدـنز  ار  ام  رما  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ 
(3). دهد میلعت  مدرم 

(. همامإلا باتک  زا  � و ... مارکلا همئألا  لاوحأ و  لمج  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح91 ص45 ، ج23 ، راونألاراحب ، - 1
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  متشه  باب   ) ح2 ص2 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 2

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  مهن  باب   ) ح13 ص30 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 3
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: دومرف  � ادخ لوسر  هرخألاب ،

نآ رگم  مدادن  رارق  امـش  ياه  هنیـس  رد  ار  دوخ  تمکح  رون و  نم  دیامرف : یم  اه  نآ  هب  دنک و  یم  عمج  تمایق  زور  رد  ار  املع  دنوادخ 
(1). متساوخ امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک 

بلق رد  هک  تسا  غارچ  نوچمه  نآ  لَثَم  یهلا و  تسا  يرون  ملع  هک  دوش  یم  نشور  دـش ، رکذ  ملع  هرابرد  هک  تایاور  تاـیآ و  نیا  زا 
هدش هتفرگ  نآ  زا  راونا  مامت  تسا و  هدش  شرع  هب  ریبعت  نآ  زا  و  تسا . هتشگ  لقتنم   � نینمؤملاریما هب  وا  زا  هتفرگ و  رارق   � ربمایپ سدقم 

بولق و ییانیب  رون  تسا  نآ  تسا و  هدرم  بولق  ندـش  هدـنز  ببـس  ملع  دنـشرع و  نیلماح  ءاملع  تسا و  نشور  نآ  هب  زیچ  همه  تسا و 
تفرعم تسا  ملع  هب  نادبا و  توق 

رتشیب لامک  ملع و  هچ  ره  قح . سدـقم  تاذ  يوس  هب  تسا  ناگدـنب  برقت  ببـس  نآ  هب  یلعا  لج و  قح  تداـبع  تعاـطا و  دـیحوت و  و 
هبترم رد  نیلـسرم و  ءایبنا و  لوا  هبترم  رد  یبوبر  نیناوق  یهلا و  ماکحا  ناگدـنیامن  و  دوش . رت  کـیدزن  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هب  ءاـیبنا ، هب  ددرگ 

بصنم قح  هب  ناماما  هک  نانچ  دنشاب و  یم  نیلماک  ءاهقف  نیلماع و  ءاملع  موس  هبترم  رد  � و  نید همئا  نانآ و  ءافلخ  ءایبنا و  ءایصوا  مود 
غورد هب  هک  یناسک  ات  دـنا  هدومن  ناـیب  ناوارف  ثیداـحا  رد  ار  نآ  لـها  تافـص  راـثآ و  دـنا و  هدرک  یفرعم  یبوخ  هب  ار  تماـما  توبن و 

. دنوشن دیدرت  کش و  راتفرگ  مدرم  دنوش و  اوسر  دننک  یم  تماما  توبن و  ياعدا 

نآ لوصح  أشنم  ملع و  تقیقح  ناشیا  رگید ، ياه  ثیدح  تایاور و  نیا  رد  نینچمه ،

. دنامن یقاب  یسک  يارب  ههبش  ّکش و  ياج  یهلا  ياملع  تخانش  رد  ات  دنا  هدرک  نایب  ار  نآ  تافص  راثآ و  نزخم و  و 

زا متشه  باب   ) ح146 ص226 ، ج7 ، لهجلا ؛) ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  متـشه  باب   ) ح37 ص16 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 1
(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  هعبتی و ... ام  داعملا و  باوبا 
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یم دنا و  هدرک  اعدا  غورد  هب  مه  ار  ملع  ماقم  دـنا ، هدرک  اعدا  غورد  هب  يا  هدـع  ار  تماما  توبن و  ماقم  هک  روط  نامه  رگید ، ترابع  هب 
دنا هدومن  نشور  بوخ  ار  هار   � همئا اما  دننک .

. دنا هدرک  مامت  ار  تجح  و 

تسین و ملع  دنا  هداهن  ملع  طلغ  هب  ار  نآ  مسا  هک  بلق  سفن و  دزن  رد  ایـشا  زا  هلـصاح  تروص  نآ  هک  دوش  یم  حضاو  ملع ، رون  هب  زین ،
موهفم مولعم و  فوشکم و  ملع  رون  هب  ود  ره  نآ ، بحاص  تروص و  هکلب  نآ  فلاخم  هچ  دشاب ، عقاو  قباطم  هچ  تسین  رون  شتاذ 

. دوش یم  نشور  ملع  رون  اب  دوخ  تسا و  کیرات  اتاذ  ینهذ  تروص  دنرون و  اتاذ  مهف  ملع و  دوش . یم  كَردُم  و 

عفر رگید  ياقفر  یحابـص و  ياقآ  ات  دـنهدب  مه  ياـچ  رود  کـی  دـییامرفب  اـقآ ، لـیلخ  جاـح  تفگ : اقآدمـص  جاـح  ثحب ، ياـجنیا  رد 
. دندش ییاچ  ندروخ  تحارتسا و  لوغشم  نایاقآ  درک و  رد  یگتسخ  یکدنا  یحابص  ياقآ  دش و  هداد  ياچ  رود  کی  دننک . یگتسخ 

نید لوصا  فراعم و  رد  تنس  باتک و  هب  هعجارم  هرابرد  مه  یکدنا  منک  یم  شهاوخ  نایاقآ ، هزاجا  اب  یحابـص ، ياقآ  اقآ : لیلخ  جاح 
. دییامرفب تبحص  مالسا  نیبم 

. دییامرفب نایب  امش  ار  ثحب  نیا  تسا ، نکمم  رگا  ما . هتسخ  نم  رتکد ، ياقآ  تفگ : درک و  رتکد  هب  ور  یحابص  ياقآ 

قیاقح ندید  زا  ناشنطاب  هک  یناسک  يراب ، مریذپ . یم  دیا ، هتسخ  منیب  یم  نوچ  یلو  تسا ؛ لطاب  ممیت  بآ ، دوجو  اب  ناخ : نیسح  رتکد 
يور هب  دـنوادخ  هک  يرد  نآ  ریغ  زا  ار  مالـسا  نیبـم  نـید  لوـصا  فراـعم و  دـنا  هداـتفا  رود  یهلا  تیادـه  زا  تـسا و  هدـش  روـک  یهلا 

ار دوخ  هدرک  ذـخا  تساه  نآ  دزن  نآرق  ملع  هک  تلاسر  نادـناخ  هب  هعجارم  نودـب  ار  هباشتم  تاـیآ  دـندومن و  بلط  هدوشگ  شناگدـنب 
. دندش زین  نارگید  یهابت  بابسا  دنتخاس و  كاله 

رکذت يارب  يا  هلمج  دنچ  ات  میهاوخ  یم  هزاجا  رگید  نایاقآ  یحابص و  ياقآ  بانج  زا 

رد دیکأت  بیغرت و  و 
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. مناسرب ضرع  هب  عورف ، لوصا و  رد  تایاور ، نآرق و  هب  هعجارم  موزل 

. دییامرفب دنتفگ : نایاقآ  همه 

عورف لوصا و  رد  تنس  باتک و  هب  عوجر  موزل 

: دیامرف یم  هدرک  ریذحت  ار  شناگدنب  یلاعت  يادخ  ناخ : نیسح  رتکد 

(1) ؛  � َنِیِلفاَغ اَذَه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَماَیِقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  �

. میدوب لفاغ  رما ]  ] نیا زا  ام  دییوگب : تمایق  زور  ادابم  ات  درک ] یفرعم  همه  رب  ار  دوخ  دنوادخ  ]

: دیامرف یم  زین ،

(2) ؛  � ِریعَّسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاَقَو  �

. میدوبن نایخزود  نایم  رد  میدرک ، یم  لقعت  ای  میدوب  هدینش  رگا  دنیوگ : یم 

: دیامرف یم  روط  نیمه 

(3) ؛  ًالِیبَّسلا � اَنوُّلَضَأَف  اَنَءاَرَبُکَو  اَنَتَداَس  اَنْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  اُولاَقَو  �

میدرب نامرف  ار  شیوخ  ناگرزب  اسؤر و  ام  اراگدرورپ ، دنیوگ : یم  و 

. دندرک رد  هب  هار  زا  ار  ام  نانآ  و 

هک یلاح  رد  دومن و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  اه  تسد  يو  دش . دنلب  قورحم  هیرگ  يادص  دیسر ، اجنیا  هب  هک  ناخ  نیـسح  رتکد  نانخس 
: دناوخ رتکد  اب  ار  هیآ  هلابند  تخیر ، یم  کشا 

(4) ؛  � ًاِرِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَو  ِباَذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر  �

. گرزب ینعل  نک ، ناشتنعل  هد و  باذع  نادنچ  ود  ار  نانآ  اراگدرورپ ،

: دومرف توالت  مه  ار  رگید  تایآ  رتکد  سپس  دندش . بلقنم  مه  نارگید  رتکد و 

َلاَق َنِینِمُْؤم *  اَّنَُکل  ُْمْتنَأ  َالَْول  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  �

هیآ 172. (، 7  ) فارعألا - 1
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هیآ 10. (، 67  ) کلملا - 2
هیآ 67. (، 33  ) بازحالا - 3
هیآ 68. (، 33  ) بازحالا - 4
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(1) ؛  � َنیِمِرُْجم ُمْتنُک  َْلب  ْمُکَءاَج  ْذِإ  َدَْعب  يَدُْهلا  ِنَع  ْمُکانْدَدَص  ُنَْحن  َأ  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا 

دنتشاد يرترب  هک  یناسک  میدوب . نمؤم  اعطق  ام  دیدوبن ، امـش  رگا  دنیوگ : یم  دنتـشاد  يرترب  هک  یناسک  هب  دندوب ، تسدریز  هک  یناسک 
ناتدوخ هکلب  دیـسر !؟ امـش  هب  هک  هاگ  نآ  میتشادزاب ، تیادـه  زا  ار  امـش  هک  میدوب  ام  رگم  دـنیوگ : یم  دـندوب  تسدریز  هک  یناسک  هب 

. دیدوب راکهانگ 

: دراد تبسانم  مه  هیآ  نیا  رتکد ، ياقآ  تفگ : یحابص  ياقآ 

(2) ؛  � ... اوُعَبَّتا َنیذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ  �

... . دنیوج يرازیب  ناوریپ  زا  نایاوشیپ  هک  هاگ  نآ 

ُْمْتبَجَتْساَف ْمُُکتْوَعَد  نَأ  ّاَلِإ  ٍناَْطلُس  نِم  مُْکیَلَع  َِیل  َناَک  اَمَو  ْمُُکتْفَلْخَأَف  ْمُُکتدَعَوَو  ِّقَحلا  َدْعَو  ْمُکَدَعَو  َهللا  َّنِإ  ُْرمَألا  َیُِـضق  اََّمل  ُناَْطیَّشلا  َلاَقَو  �
(3) ؛  � ... ْمُکَسُْفنَأ اُومُولَو  ِینُومُولَتاَلَف  ِیل 

فلخ امش  اب  اما  مداد ؛ هدعو  امش  هب  مه  نم  داد و  تسار  هدعو  امش  هب  ادخ  تقیقح ، رد  دیوگ : یم  ناطیـش  تشذگ ، راکزا  راک  نوچ  و 
مدرک توعد  ار  امش  هک  نیا  زج  دوبن  یطلست  چیه  امش  هب  ارم  مدرک . هدعو 

. دینک تمالم  ار  دوخ  دینکن و  تمالم  ارم  سپ  دیدومن . متباجا  و 

دیدشن لخاد  دوب  هداد  رارق  تمکح  رون و  ملع و  ندعم  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يا  هناخ  هب  امـش  تفگ : درک و  قورحم  هب  ور  رتکد  هاگ ، نآ 
بوجحم یهلا  غورفرپ  راونا  زا  تهج ، نیا  هب  و 

تایآ 31 32. (، 34  ) أبس - 1
هیآ 166. (، 2  ) هرقبلا - 2

هیآ 22. (، 14  ) میهاربا - 3

عورف لوصا و  رد  تنس  باتک و  هب  عوجر  www.Ghaemiyeh.comموزل  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

. دیتفرگ شیپ  رد  ار  لالض  لها  هار  دیتسج و  يرود  تیاده  هار  زا  دیتفر و  ورف  یهارمگ  اه و  یکیرات  رد  دیدش و 

نید و ملاعم  هک  تسا  نشور  و  دـنا ؛ هدرک  انب  سایق  يأر و  سوه و  اوه و  هیاپ  رب  ار  ناشنید  هکدـیداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  یناسک  اـمش 
. درادن يراگزاس  سایق  سفن و  ياوه  اب  عرش  لوصا 

تسا مزال  وا  هب  عوجر  ینید ، فراعم  لوصا و  هب  ندیسر  يارب  ، � ربمایپ دوجو  اب 

ینعی وا  هفیلخ  ود   � لوسر زا  دـعب  ادـخ  تجح  تسا . بجاو  هدـش  بوصنم  لوسر  ادـخ و  هیحان  زا  هک  یتجح  هب  عوجر  زین  وا  زا  سپ  و 
یلاعت يادخ  تسا . هدش  هارمگ  دنک  زواجت  اه  نآ  زا  هک  یـسک  دوش و  يّدـعت  هدـنامزاب  ود  نآ  زا  تسین  زیاج  تسوا . تیب  لها  نآرق و 

: دیامرف یم 

(1) ؛  � َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتاَیآلا  ُمَُکل  اَنََّیب  ْدَق  �

. دینک لقعت  رگا  میدرک ، نایب  امش  يارب  ار  اه  هناشن  ام 

(2) ؛  � َنُولِقْعَیَال ْمُهُرَثْکَأَو  �

. دننک یمن  لقعت  ناشرتشیب 

(3) ؛  � ْرُفْکَْیلَف َءاَش  ْنَمَو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاَش  ْنَمَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو  �

. دوش رفاک  دهاوخب ، هک  ره  و  دروایب ؛ نامیا  دهاوخب ، هک  ره  سپ  تسا . ناتراگدرورپ  زا  قح  وگب 

، تشاد لغب  رد  ار  اهوناز  دوب و  هتخود  نامسآ  هب  هدید  هک  یتلاح  رد  مه ، قورحم  دندرک . یم  هاگن  قورحم  هب  هتشگ  بلقنم  همه  راضح 
. تسشن یم  شیاه  هنوگ  هب  کشا  تارطق 

هیآ 118. (، 3  ) نارمع لآ  - 1
هیآ 103 (، 5  ) هدئاملا - 2

هیآ 29. (، 18  ) فهکلا - 3
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فالتخا دنک ، هجوت  تاقولخم  هب  دوخ  یلوا  ترطف  اب  ناسنا  رگا  ناخ : نیسح  رتکد 

، درم زا  ریغ  نز  دنتـسین ؛ سنج  کی  زا  ناهایگ  اب  تادامج  ناویح و  اب  ناسنا  هک  دبای  یمرد  دبای . یمرد  رگیدـمه  اب  ار  اه  نآ  تریاغم  و 
رگید شدوخ و  يارب  هک  دبای  یمرد  میلـس  ترطف  هب  یـسک  ره  تسا . يدـنمتورث  زا  ریغ  رقف  تمالـس و  زا  ریغ  ضرم  لدـع ، زا  ریغ  ملظ 

. تسا سامت  رد  اه  نآ  اب  وا  هک  یتادوجوم  نآ  زا  ریغ  وا و  زا  ریغ  تسا  یقلاخ  تادوجوم 

اه ناسنا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  رداص  وا  دوخ  راـیتخا  هب  وا و  دوخ  زا  وا  لاـعفا  هک  دـبای  یمرد  میلـس  ترطف  هب  سک  ره  زین ،
تشز ياهراکزا  ای  دنیامن ، یم  یهاوخرذع  هدرک  فارتعا  دوخ  دب  ياهراک  هب  ای  دننک ، یم  انث  حدم و  ای  شنزرـس  تمالم و  ار  رگیدمه 

فالخرب دـش  نایب  رت  شیپ  هک  نانچ  هیفوص  هقیرط  یلو  تسا ؛ ترتع  نآرق و  هقیرط  نیا  دـننک . یم  ینامیـشپ  تمادـن و  راهظا  ناشدوخ 
. تساه نیا  همه 

رد رـشب  داحآ  نوچ  و  تسا ؛ فالتخا  عفر  يارب  نید  ناـگرزب  ياـه  هدومرف  نآرق و  ساـسا  نیا ، رب  هفاـضا  رتکد ، ياـقآ  یحابـص : ياـقآ 
هب ار  مدرم  دننک و  فالتخا  عفر  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دنتـشاد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  دـیاقع  لوصا  تاداقتعا و 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دنیامن . داسف  عفد  دنناسرب و  قیاقح 

ِهیف َفَلَتْخا  اَمَو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو  َنیِرِْذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  َِنیِّیبَّنلا  ُهللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک  �
َیلِإ ُءاَشَی  ْنَم  يِدـْهَی  ُهللاَو  ِِهنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللا  يَدَـهَف  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ِیَْبلا  ُتاـنّ ُمُْهتَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اـَّلِإ 

(1) ؛  � ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص 

روآدیون ار  ناربمایپ  دنوادخ  سپ  دندوب . هچراپ  کی  یتما  مدرم 

یناسک زج  دـنک . يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  مه  اب  هچنآ  رد  مدرم ، نایم  ات  داتـسرف  ورف  قح  هب  ار  باتک  نانآ  اب  تخیگنارب و  هدـنهد  میب  و 
هک

هیآ 213. (، 2  ) هرقبلا - 1
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نآ رد  سک ] چـیه  ، ] دوب ناشنایم  هک  يدـسح  متـس و  رطاخ  هب  دـمآ ، نانآ  يارب  نشور  لیالد  هک  نآ  زا  سپ  دـش ، هداد  ناـنآ  هب  باـتک 
ره ادخ  و  درک ؛ تیاده  دنتـشاد  فالتخا  نآ  رد  هک  قح  هب  دوخ ، نذا  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  درکن . فالتخا 

. دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ، ار  هک 

ناوریپ هب  ار  یعقاو  تیادـه  هتـسناد و  فـالتخا  عـفر  ار  ناربـمغیپ  هفیظو  شناد و  لـها  صوـصخم  ار  فـالتخا  میرک  نآرق  هیآ ، نـیا  رد 
دـنوش و دراو  ادـخ  نید  رد  رکف  سایق و  يأر و  هب  هدز و  گنچ  رگید  تاملک  هب  هک  یناسک  هن  تسا ، هداد  صاصتخا  نینمؤم  ناربمایپ و 

. دننادرگرب يور  یهلا  یحو  يراجم  زا 

: دیامرف یم  زین ،

(1) ؛  � َکُّبَر َمِحَر  ْنَم  ّاَلِإ  َنیِِفلَتُْخم *  َنُولاَزَیَالَو  �

. دنک محر  وا  هب  تراگدرورپ  هک  یسک  رگم  دنا ، فالتخا  رد  هتسویپ 

نیتـسار و ناوریپ  طـقف  ناـنآ  دـنوش و  راـگدرورپ  تمحرم  فطل و  دروم  هک  یناـسک  نیب  رد  رگم  تسه  هدوب و  رـشب  رد  فـالتخا  ینعی 
(2). دنتسه  � ناماما ناربمایپ و  قح  هب  نیعبات 

. تسین ترتع  نآرق و  وریپ  دنک  کسمت   � ربمغیپ تیب  لهاو  نآرق  ریغ  هب  هک  ره 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

(3) ؛  اَنِْریَغ هَوْرُِعب  ٌکِسْمَتْسُم  َوُه  َو  اُنفِْرعَی  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبِذَک 

. تسا هدز  گنچ  نارگید  زیواتسد  هب  هک  یلاح  رد  هتفریذپ ،] ار  ام  تیالو  و   ] دسانش یم  ار  ام  دنک  لایخ  هک  یسک  تسوگغورد 

تایآ 118 119. (، 11  ) دوه - 1
باوبا زا  زا  باب 54   ) ح1 ص204 ، ج24 ، راونألاراحب ، هجحلا ؛) باـتک  زا  تکن و ... هیف  باـب   ) ح82 ص429 ، ج1 ، یفاـکلا ، ر.ك : - 2

(. همامإلا باتک  زا  مهیف ... هلزانلا  تایآلا 
(. یناعملا رداون  باب   ) ح57 ص399 ، رابخالا ، یناعم  - 3
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: دیامرف یم   � رقاب ماما 

(1) ؛  ٌلِطَاب َوُهَف  ِْتیَْبلا  اَذه  ْنِم  ْجُرْخَی  َْمل  اَمُّلُک 

. تسا لطاب  دیاین  نورب  هداوناخ  هناخ و  نیا  زا  هچنآ  ره 

اه نآ  هناخ  زا  هدش و  دراو   � دمحم لآ  ریغ  هناخ  رد  زا  دنک  یم  يوریپ  نآ  زا  هدیزگرب و  ار  يرشب  ياملع  شور  هک  یـسک  تسا  ملـسم 
. تسا هدش  رود 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

(2) ؛  � َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَرَو  ًيدُهَو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  ِیَُبِتل  َنّ ّاَلِإ  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلَْزنَأ  اَمَو  �

یمدرم يارب  نآ  و  یهد ؛ حیـضوت  نانآ  يارب  دـنا  هدرک  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن ، لزان  وت  رب  ار  باـتک  نیا ]  ] اـم
. تسا تمحر  تیاده و  دنروآ  یم  نامیا  هک 

فالتخا عفر  تهج  هب   � ربمغیپ رب  ار  نآرق  لوزن  یلاعت  قح  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

زا رـشب  ندرک  جراـخ  فـالتخا و  عفر  لوسر  هفیظو  هک  دوش  یم  موـلعم  ناـیب ، نیا  زا  تسا و  هتـسناد  نینمؤـم  يارب  تمحر  تیادـه و  و 
: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ نآرق  تیاده  رون  هب  ندناسر  یهارمگ و  ياه  یکیرات 

(3) ؛  � ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص  َیلِإ  ْمِّهِبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  �

. يروآ نوریب  ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباتک 

(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 14   ) ح32 ص94 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 1
هیآ 64. (، 16  ) لحنلا - 2
هیآ 1. (، 14  ) میهاربا - 3
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: تسا هدومرف  لزان   � ربمایپ رب  ار  نآ  هداد و  رارق  شدیجم  باتک  رد  ار  دوخ  ملع  لاعتم  دنوادخ 

(1) ؛  � ِهِْملِِعب َُهلَْزنَأ  �

. تسا هدرک  لزان  شیوخ  ملع  هب  ار  نآ 

(2) ؛  � ِْملِْعلا َنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  �

. دمآ لصاح  ار  وت  ملع  هک  نآ  زا  سپ 

(3) ؛  � هللا ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  �

. تسادخ ملع  هب  تسا  هدش  لزان  هچنآ  هک  دینادب  دندرکن ، تباجا  ار  امش  رگا  سپ 

لزان  � ربـمغیپ رب  ملع  نیا  و  دـنروایب ؛ ار  نآ  لـثم  دـنناوتن  دـنوش ، عـمج  سنا  نج و  رگا  تسادـخ ، ملع  رب  لمتـشم  فیرـش  نآرق  نوـچ 
. هدومنن غیلبت  رد  يریصقت  هدومرف و  تلاسر  غیلبت  زین  مرکا  لوسر  دیامرف . فالتخا  عفر  رشب  نیب  زا  ات  هدیدرگ 

نآ زا  داد و  رارق   � نینمؤملاریما دزن  ار  نآرق  مولع  ناشیا  دـنوادخ ، رما  هب  دوبن ، نآرق  ملع  تفایرد  هدافتـسا و  تیلباـق  همه  رد  نوچ  اـما 
. دیسر شنادنزرف  زا  ناماما  هب  ترضح 

ره هب  کّسمت  رد  ار  تاجن  دومن و  رما  ود  ره  هب  کسمت  هب  داد و  رارق  شتما  نایم  رد  دوخ  هفیلخ  ود  نآرق  هارمه  هب  ار  نانآ   � ربمایپ سپ 
. دومرف ررقم  ود 

يرکذ هرکذت و  تیاده و  رکذ و  تمحر و  تساه و  هنیـس  رد  هچنآ  يافـش  هظعوم و  تمکح و  رون و  ار  نآرق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
نیا همه  رب  هوالع  تسا . هدومن  بجاو  ار  نآ  زا  يوریپ  هدومرف و  یفرعم  رـشب ، نیب  لصف  لوق  لطاب و  قح و  نیب  ناقرف  نازیم و  تانّیب و  و 

، اه

هیآ 166. (، 4  ) ءاسنلا - 1
هیآ 145. (، 2  ) هرقبلا - 2
هیآ 14. (، 11  ) دوه - 3
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زا ریغ  هک  يرـشب  میدـق  هنهک و  مولع  لباقم  رد  دـیمان ؛ هزات  نیرتهب  هزات و  ینعی   (2)« ثیدحلا نسحا   » »(1) و ثیدح  » ار زیزع  باتک  نیا 
. تسا هدش  فیصوت  مه   � نید همئا  مرکا و  لوسر  تاملک  رد  فاصوا  نیمه  هب  نآرق  دیازفا . یمن  یهارمگ  یکیرات و 

: دیامرف یم   � ادخ لوسر 

(3) ؛  ُهللا ُهَّلَضَأ  ِهِْریَغ  ِیف  َْملِْعلا  یَغَْتبا  ِنَم 

. دنک یم  شهارمگ  دنوادخ  دیامن ، بلط  نآرق  ریغ  رد  ار  ملع  سک  ره 

: دیامرف یم   � يرکسع ماما 

(4) ؛  ُهللا ُهَّلَضَأ  ِهِْریَغ ، ِیف  يَدُْهلا  َبَلَط  ْنَم 

. دیامن یم  شهارمگ  دنوادخ  دنک ، بلط  نآرق  ریغ  رد  ار  تیاده  سک  ره 

: دیامرف یم  مه  یلاعت  يادخ 

(5) ؛  � ًارْزِو ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  ًارْکِذ *  اَّنَُدل  ْنِم  َكاَْنیَتآ  ْدَقَو  �

. دریگ یم  شود  رب  یهانگ  تمایق ، زور  دباترب ، يور  نآ  زا  سک  ره  میا ؛ هداد  يرکذ  دوخ  بناج  زا  وت  هب  املسم 

(6) ؛  � ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناَْطیَش  َُهل  ِیَُقن  ْضّ ِناَمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  �

. دشاب شزاسمد  ات  میرامگ  یم  یناطیش  وا  رب  دنادرگب ، لد  نامحر  دای  زا  هک  ره 

! يداتفا یم  یلامح  هب  تمایق  زور  ّاِلا  و  یتشادزاب ؛ تسد  يدشرم  زا  اباب  دش  بوخ  قورحم ، ياقآ  بانج  اقآ : دمص  جاح 

.� َنُونِمُْؤی ِِهتاَیآَو  هللا  َدَْعب  ٍثیدَح  ِّيَِأبَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اَهُوْلتَن  هللا  ُتایآ  َْکِلت  � هیآ 6 :  (، 45  ) هیثاجلا - 1
.�  ... ًاِهباشَتُم ًاباَتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهللا   � هیآ 23 : (، 39  ) رمزلا - . 2

(. نآرقلا باتک  زا  هزاجعإ ... هماکحا و  هلضف و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح30 ص27 ، ج92 ، راونألاراحب ، - 3
ح34. ص31 ، ج92 ، راونألاراحب ، - 4

تایآ 99 100. (، 20  ) هط - 5
هیآ 36. (، 43  ) فرخزلا - 6
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. دومن یم  حازم  يرگید  اب  نایاقآ  زا  کی  ره  دش و  زاب  یخوش  رس  دروخ . مه  هب  سلجم  دش و  دنلب  راضح  هدنخ  يادص 

. زیرب ياچ  رفعج ، ییالبرک  اقآ : لیلخ  یجاح 

. دندش لوغشم  هتشادرب  یناجنف  کی  ره  دمآ و  نایم  هب  ياچ  ینیس 

: دومرف  � نینمؤملاریما هب   � ادخ لوسر  تفگ : هدومن  نخس  هب  عورش  تسد ، رد  ناجنف  یحابص ،

َْمل َكاَوِس  ْنِم  ِیناَتَأ  ْنَمَف  هللا ، ُبَاب  اَنَأَو  ُْهنِم  �یتوُأ  يِذَّلا  َِیبَاب  َْتنَأ  ُِّیلَع ، اَی  َلَصَو . ِِباَْبلا  َنِم  �یتَأ  ْنَمَف  اُهبَاب . َْتنَأَو  ِْملِْعلا  ُهَنیدَـم  اَنَأ  ُِّیلَع ، اَی 
(1) ؛  هللا َیلِإ  ْلِصَی  َْمل  َياوِس  ْنِم  هَللا  �یتَأ  ْنَمَو  ََّیلِإ  ْلِصَی 

زا هک  یتسه  نم  باب  نآ  وت  یلع ، يا  دسر . یم  نم  هب  دوش  دراو  رد  زا  سک  ره  یتسه . نآ  ِرد  باب و  وت  متسه و  ملع  رهـش  نم  یلع  يا 
هار ریغ  زا  ادخ  يوس  هب  سک  ره  و  دـسر ؛ یمن  نم  هب  دـیایب  وت  هار  ریغ  زا  نم  دزن  هب  سک  ره  میادـخ ، باب  مه  نم  دـنیآ . نم  دزن  هب  نآ 

. دسرن ادخ  هب  دیآ  نم 

. تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  مه  ثیدح  لیذ  رد  لئاسو  بحاص  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  لقن  هصاخ  هماع و  زا  رتاوت  روط  هب  تیاور  نیا 

: دومرف  � ادخ لوسر  زین ،

؛ تسا نآ  دیلک   � یلع متسه و  ملع  تمکح و  هناخ  نم  مدرم ، يا 

(2). نآ دیلک  هلیسو  هب  رگم  دش  لخاد  ناوت  یمن  هناخ  هب  زگره  و 

يامنهار مه  اب  ار  ود  نیا  شلوسر  ادـخ و  نوچ  دـنک ؛ عوجر   � ربمایپ ترتع  نآرق و  هب  دیاب  دـهاوخ  یم  تاجن  تیادـه و  سک  ره  سپ 
. تمایق زور  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  دنا و  هداد  رارق  تیاده  تداعس و  هار 

(. ءاضقلا باتک  زا  یضاقلا  تافص  باوبا  زا  متفه  باب  [ ) 33242  ] ح40 ص76 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
(. � نینمؤملا ریما  خیرات  باتک  زا  هلادلا ... صوصنلا  باوبا  زا  باب 61   ) ح24 ص102 ، ج38 ، راونألاراحب ، - 2
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لقن  (2) تیاور دودح 200  رد  لئاسولا ، كردتسم  باتک  رد  (1) و  تیاور زا 350  زواجتم  اضق ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  فیرش  باتک  رد 
نآرق ریـسفت  دومن و  کسمت  دیاب  نآرق  � و  ربمایپ ترتع  هب  نآ ، عورف  نید و  لوصا  رد  تسا : نیا  اـه  نآ  همه  نومـضم  هک  دـنا  هدومرف 

تاجن تسین و  زیاج  تساه  نآ  دزن  نآرق  ملع  هک  تیب  لها  ياه  شیامرف  هب  هعجارم  نودب 

. تساهب نارگ  راگدای  ود  نآ  زا  يوریپ  ورگ  رد  یسک  ره  تداعس  و 

دوجو هب  تیناسنا  ملاع  نانزهار  هک  یکانلوه  چـیپ  رد  چـیپ  ياه  هّرد  تراـسخ و  تلالـض و  يداو  زا  رـشب  تاـجن  يارب  لاـعتم ، دـنوادخ 
همه عماـج  هک  داتـسرف  ورف  یباـتک  وا  هلیـسو  هب  درک و  ثوـعبم  ار  تیرـشب  ملاـع  شخب  تاـجن  هناـگی  تادوـجوم و  فرـشا  دـنا ، هدروآ 

تیناسنا و ملاع  هب  اهروتسد ، نآ  نودب  دباین و  تداعـس  اه  نآ  هب  زج  رـشب  هک  تسا  یمکحم  نیناوق  يواح  فراعم و  مولع و  تالامک و 
. ددرگن دراو  تفارش 

هدزناش اه  ناملسم  هچب  هزورما  هک  يروط  هب  هدش ، عقاو  نیملسم  ییانتعا  یب  دروم  نآ  یهلا  مکحم  ياهروتـسد  سدقم و  باتک  نیا  یلو 
مه رگا  دوـش و  یمن  هداد  میلعت  اـه  نآ  هب  نآرق  اریز  دـنرادن ؛ یعـالطا  ینآرق  یـسانشادخ  دـیحوت و  زا  نـکیلو  دـنناوخ  یم  سرد  لاـس 

. تسا هدش  جراخ  افرع  هفسالف و  رشب و  ياملع  ناهد  زا  نآ  ریسفت  هک  دوش  یم  میلعت  ینآرق  دوشب ،

ملع زا  رشب  هدوب و  بیرغ  هراومه  نآرق  نیملسم ، نیب  رد  نافرع  هفـسلف و  دورو  نامز  زا  هکلب  درادن ؛ صاصتخا  ام  نامز  هب  طقف  نیا  هتبلا ،
: دیامرف یم  نآرق  دوخ  هک  نآ  لاح  تسا و  رود  هب  نآ 

3) �)؛ ِناَقْرُْفلاَو يَدُْهلا  َنِم  َِیبَو  ٍتانّ ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  �

یباتک تسا ؛ هدش  هداتسرف  ورف  نآرق  نآ ، رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 

(. هب یضقی  نأ  زوجی  ام  یضاقلا و  تافص  باوبا   ) ص11 209 ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص239 346. ج17 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

هیآ 185. (، 2  ) هرقبلا - 3
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تیاده زا  راکشآ  یلیالد  يواح [  [ تسا و مدرم  تیاده  هیام  هک 

. تسا لطاب  زا  ّقح  تخانش  نازیم  و 

1) �)؛ َنیِقَّتُْمِلل ٌهَظِعْوَمَو  ًيدُهَو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اَذَه  �

. تسا زردنا  تیاده و  ناراکزیهرپ  يارب  نایب و  مدرم  يارب  نیا 

(2) ؛  � َنیِملْسُْمِلل �يرُْشبَو  ًهَمْحَرَو  ًيدُهَو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  �

دومنهر ناناملسم  يارب  تسا و  يزیچ  ره  رگ  نشور  هک  ار ، باتک  نیا 

. میدرک لزان  وت  رب  تسا ، تراشب  تمحر و  و 

3) �)؛ ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذَه  َّنِإ  �

. دنک یم  تیاده  رترادیاپ  ینییآ ]  ] هب نآرق  نیا  اعطق ،

4) �)؛ �یقْشَیَالَو ُّلِضَیاَلَف  َياَدُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  �

. تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  متیاده  زا  سک  ره 

؛  (�(5 َنازیِْملاَو ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ُهللا  �

. زین ار  نازیم  دروآ و  دورف  قح  هب  ار  باتک  هک  تسا  نامه  ادخ 

(6) ؛  � ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  �

. تسا هدننک  ادج  رگ و  نشور  يراتفگ  نآرق  تقیقح ، رد 

هیآ 138. (، 3  ) نارمع لآ  - 1
هیآ 89. (، 16  ) لحنلا - 2
هیآ 9. (، 17  ) ءارسإلا - 3
هیآ 123. (، 20  ) هط - 4

هیآ 17 (، 42  ) يروشلا - 5
هیآ 13. (، 86  ) قراطلا - 6
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نازیم هدننکراکشآ و  رگ و  نایب  ناگدشمگ و  ییامنهار  تیاده و  هیام  هک  دنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  دیجم  نآرق  تایآ ، نیا  رد  دنوادخ ،
. ددرگ یمن  تخب  هریت  دوش و  یمن  هارمگ  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک  یسک  تسا و  لطاب  قح و  هدننکادج  و 

ياه یکیرات  زا  دـناوتب  صخـش  ات  دـشاب  دـنا  نآ  یقیقح  نارـسفم  نآرق و  ناملعم  هک  نید  نایاوشیپ  ییاـمنهار  اـب  دـیاب  يوریپ  نیا  هتبلا ،
ماقم هب  مه  ترخآ  رد  دنک و  یگدـنز  تفارـش  تداعـس و  اب  ایند  رد  دوش و  رونم  یهلا  مولع  ّتینارون  هب  شناج  لد و  هتفای  تاجن  ینادان 
تسا نید  عورف  هب  طوبرم  طقف  نآرق  يوریپ  دنا  هدرک  نامگ  نیملـسم  زا  یهورگ  هک  سوسفا  نارازه  سوسفا و  نکیل ، ددرگ . زیاف  برق 

ای یفـسلف  نیهارب  اب  دوب و  یکتم  دوخ  لقع  هب  دـیاب  تسا  راـگدرورپ  ترـضح  تفرعم  یـسانشادخ و  هک  تعیرـش  ساـسا  لوصا و  رد  و 
! تفر نید  لوصا  غارس  هب  ینافرع  دوهش  فشک و 

رگیدکی زا  ار  نآ  لطاب  قح و  تسین و  ّبترتم  نآ  رب  يا  هدیاف  چیه  هک  يدوهش  فشک و  ناهرب و  هب  دنا  هتـشاد  شوخ  ار  دوخ  لد  نانیا 
. داد زییمت  ناوت  یمن 

لوصا رد  ِملاع  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  دنراد ، ناشنیهارب  نیا  اب  يرـشب  ياملع  هک  ییاه  فالتخا  همه  نیا  اب  تسا ، بجعت  ياج  یـسب 
!؟ دنک شوخ  لد  اه  نآ  هب  یهلا  نید 

هرظنم مه  تسا ، رت  کنخ  مه  هک  ترامع  ولج  ناویا  هب  میورب  دـیلیام ، رگا  تسا . رهظ  کیدزن  تفگ : اقآ  لیلخ  یجاـح  ماـگنه ، نیا  رد 
. تسین دب  شا 

. تسا یبوخ  رایسب  ياج  یلب ، دنتفگ : نانامهیم  همه 

. نک شرف  ار  ناویا  رفعج ، ییالبرک  دز : ادص  اقآ  لیلخ  یجاح 

. مینامب اجنیا  ار  ناتـسبات  همه  تسا  بوخ  تفگ : یکی  درک . یم  یحازم  نایاقآ  زا  مادکره  دـنتفر . ناویا  هب  دـندش و  دـنلب  اجزا  نانامهیم 
! دنتسه ام  يارب  تکرب  ریخ و  ببس  ناشیا  دنامب ؛ مه  قورحم  ياقآ  هک  یطرش  هب  تفگ : اقآ  دمص  جاح 

زامن زا  دعب  دش و  هتسب  تعامج  فص  ناذا ، زا  دعب  دش . ناذا  نتفگ  هدامآ  اقآ  لیلخ  یجاح 

یمرگ هب  سلجم  هشوگ  رد  مه  روامـس  دـنداد . هیکت  دوخ  یتشپ  هب  نایاقآ  زا  مادـکره  تحارتسا ، یکدـنا  راـهان و  فرـص  تاـبیقعت و  و 
. دوزفا یم  لفحم 
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. دنوش دنم  هرهب  هدرک  عامتسا  ار  امش  شیامرف  هلابند  دنا  لیام  نایاقآ  یحابص ، ياقآ  ناخ : نیسح  رتکد 

: تسا صاخ  صخش  دزن  باتک  ملع  هک  تسا  هدومن  نایب  نآرق  هفیرش  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  یحابص : ياقآ 

(1) ؛  � ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  هللاِاب  �یفَک  ُْلق  �

نم نایم  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  سک  نآ  ادخ و  تسا  یفاک  وگب 

. دشاب هاوگ  امش  و 

(2). تسا  � نینمؤملاریما تسوا » دزن  باتک  ملع  هک  یسک   » زا دارم  هک  هدش  لقن  هصاخ  هماع و  زا  رتاوتم ، تایاور  رد 

: دیامرف یم  دنوادخ  رگید ، ياج  رد 

(3) ؛  � ٍنِیبُم ٍماَمإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  �

. میا هدرمشرب  نیبم  ماما  رد  ار  يزیچ  ره  ام 

(4). تسا هدش  ریسفت   � نینمؤملاریما هب  زین  نیبم » ماما  ، » تایاور رد 

: دنا هدومرف   � نید همئا  رتاوتم ، تایاور  رد  روط ، نیمه 

. تسام دزن  نآرق  مولع  مامت 

هیآ 43. (، 13  ) دعر - 1
نآرقلا ملع  عمجی  مل  نا  باب   ) ص228 229 ج1 ، یفاکلا ، مجنپ ؛) ءزج  زا  لوا  باـب   ) ص212 216 و 232 تاجردلا ، رئاصب  ر.ك : - 2

باتک زا  مهمولع � ... باوبا  زا  مهدزاود  باب   ) ص160 ج26 ، راونألاراحب ، دعر ؛) هروس   ) ص367 ج1 ، یمقلاریسفت ، � ؛) همئألا الإ  هلک 
دهاوش � ؛) نینمؤملاریما خیرات  باتک  زا  ... � هناش یف  هلزانلا  تاـیآلا  باوبا  زا  باب 19 و 24   ) ص391 و ص429 431 و ج35 ، همامإلا )

... . ص303 و ج5 ، نایبلا ، فشکلا و  ص502 ؛ ج2 ، ریسفتلا ، ملع  یف  ریسملا  داز  422 424 ؛]  ] ح ص400 ، ج1 ، لیزنتلا ،
هیآ 12. (، 36  ) سی - 3

(. همامإلا باتک  زا  مهیف ... هلزانلا  تایآلا  باوبا  زا  باب 46   ) ح24 ص158 ، ج24 ، راونألاراحب ، - 4
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. تسا هعیش  بهذم  تایرورض  زا  نیا  و 

رگا یلو  تسا . هدیسر  تاجن  تداعس و  هب  هدرک و  يوریپ  ادخ  زا  عقاو ، رد  درک ، يوریپ   � ناماما ربمایپ و  زا  دوخ  نید  رد  هک  یسک  سپ 
يأر سفن و  ياوه  زا  شنید  رد  یسک 

: دیامرف یم  شا  هرابرد  یلاعت  يادخ  تسا و  هدیدرگ  هارمگ  درک ، تیعبت  سایق  و 

(1) ؛  � ِهللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاَوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو  �

!؟ دنک يوریپ  شسوه  زا  ادخ  ییامنهار  یب  هک  نآ  زا  رت  هارمگ  تسیک 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تایاور ، رد 

(2) دنک ؟ ذخا  قح  هب  يداه  ماما  ریغ  زا  ار  دوخ  نید  هک  نآ  زا  رت  هارمگ  تسیک 

: تسا هدمآ   ، �(3) �یقْشَیَالَو ُّلِضَیاَلَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  � هیآ ریسفت  رد  نینچمه ،

(4) .. دوب دهاوخن  یتخب  هریت  یهارمگ و  رد  هک  تسومه  دباتنرب ، يور  وا  تعاطا  زا  دنک و  يوریپ  وا  زا  دوش و  ماما  هب  لئاق  هک  یسک 

: دیامرف یم   � رقاب ماما 

(5). دیبای یم  تیاده  دینک ، يوریپ  ام  زا  رگا  تسادخ . هیحان  زا  ام  ملع  هک  میتسه  یتیب  لها  ام 

: دیامرف یم  زین ،

(6). دوب دهاوخ  نادرگرس  تمایق ، زور  دریگب ، ماما  ریغ  زا  ار  شنید  هک  یسک 

هیآ 50. (، 28  ) صصقلا - 1
(. لوا ءزج  زا  متشه  باب   ) ح1 5 ص13 ، تاجردلارئاصب ، - 2

هیآ 123. (، 20  ) هط - 3
 ...(. لقعلا باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 14   ) ح25 ص93 ، ج2 ، راونألاراحب ، ر.ك : ح3 ؛ ص14 ، تاجردلارئاصب ، - 4

(. مهد ءزج  زا  باب 17   ) ح34 ص514 ، تاجردلارئاصب ، - 5
(. باب 14  ) ح23 ص93 ، ج2 ، راونألاراحب ، ح1 3 و 5 ؛ لوا ) ءزج  زا  متشه  باب  ، ) ص13 تاجردلارئاصب ، - 6
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: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

؛  (1) ِّقِلَعَتُْمِلل ُهاَجَّنلاَو  ِکِّسَمَتُْمِلل ، ُهَمْصِْعلاَو  ُِعقاَّنلا ، ُّيَّرلاَو  ُِعفاَّنلا ، ُءاَفِّشلاَو  ُنیبُْملا ، ُروُّنلاَو  ُنیتَْملا ، ُْلبَْحلا  ُهَّنِإَف  هللا ، ِباَتِِکب  ْمُْکیَلَعَو 

شطع هک  تسا  يا  هدننک  باریس  شخبافش و  يوراد  راکشآ و  تسا  يرون  مکحم و  تسا  يا  هتشر  اریز  دیریگب ؛ مکحم  ار  ادخ  باتک 
. دوش نآ  ناماد  هب  تسد  هک  ار  یسک  دشخب  یم  تاجن  دنک و  کسمت  نآ  هب  هک  ار  یسک  دراد  یم  هگن  دناشن . یم  ورف  ار 

: دیامرف یم  زین 

َوُهَو ِءاَّدلا  ِرَبْکَأ  ْنِم  ًءاَفِـش  ِهِیف  َّنِإَف  ُبِذْکَیَال ... يِذَّلا  ُثِّدَحُْملاَو  ُّلُِضیَال ، يِذَّلا  يِداَْهلاَو  ُّشُغَیَال ، يِّذَلا  ُحِـصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اَذَـه  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
ِْبلَْقلا ُعِیبَر  ِهِیفَو  ُنیِمَْألا  ُُهبَبَـسَو  ُنِیتَْملا  هللا  ُْلبَح  ُهَّنِإَف  ِنآْرُْقلا ، اَذَـه  ِلـْثِِمب  ًادَـحَأ  ْظـِعَی  َْمل  ُهَناَْحبُـس  َهللا  َّنِإَو  ُلاَـلَّضلاَو ... ُّیَْغلاَو  ِنلاَو  ُقاَـفّ ُْرفُْکلا 

(2) ؛  ُهُْریَغ ٌءاَلَج  ِْبلَْقِلل  اَمَو  ِْملِْعلا  ُعِیبانَیَو 

هک تسا  ییوگنخس  دنک و  یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدننک  تیاده  دبیرف ، یمن  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدنهد  دنپ  نآرق  نیا  دیـشاب ؛ هاگآ 
سک چیه  ناحبـس  دنوادخ  و  تسا ... یهارمگ  قافن و  رفک و  ینعی  اه  يرامیب  نیرت  گرزب  يافـش  نآرق ، رد  دـیوگ ... یمن  غورد  زگره 
ياه همـشچ  اـه و  لد  راـهب  وا و  نیما  هلیـسو  تسادـخ و  مکحم  هتـشر  نآرق  اریز  تسا ؛ هدرکن  هظعوم  نآرق  نیا  ياهدـنپ ]  ] دـننام هب  ار 

. تسین نآرق  زا  ریغ  يا  هدنهد  الج  لد ، يارب  تسا . شناد 

ص290. هبطخ 156 ، هغالبلا ، جهن  - 1

ص332. هبطخ 176 ، هغالبلا ، جهن  - 2
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: دیامرف یم  زین 

(1) ؛  ِهِْقلَخ یَلَع  هللا  ُهَّجُح  ٌقِطاَن ، ٌِتماَصَو  ٌرِجاز  ٌِرمآ  ُنآْرُْقلاَف 

. تسا شتاقولخم  رب  ادخ  تجح  ایوگ و  تسا  یتکاس  هدنرادزاب و  تسا  يا  هدننکرما  نآرق 

: دیامرف یم  نینچمه 

ِِهب َرَهْظَأ  ٍهَِیفاَلَتُم ، ٍهَوْعَدَو  ٍهَِیفاَش  ٍهَظِعْوَمَو  ٍهَِیفاَک  ٍهَّجُِحب  ُهَلَـسْرَأ  يِداَْهلا ... ِباتِْکلاَو  يِداَْـبلا  ِجاَْـهنِْملاَو  ِِّیلَْجلا  ِناَـهُْرْبلاَو  ِءیِـضُْملا  ِروُّنلاـِب  ُهَثَعَْتبِا 
ََهلوُصْفَْملا (2)؛ َماَکْحَْألا  ِِهب  َنََّیبَو  ََهلوُخْدَملا  َعَِدْبلا  ِِهب  َعَمَقَو  ََهلوُهْجَْملا  َِعئارَّشلا 

حضاو یهار  راکشآ و  یلیلد  ناهرب و  شخب و  ینشور  يرون  اب  ار  وا 

هتخانشان عیارش  نآ ، هلیسو  هب  هک  داتسرف  هتـسویپ  یتوعد  شخبافـش و  يزردنا  یفاک و  یتجح  اب  ار  وا  تخیگنارب ... رگ  تیاده  یباتک  و 
نایب دوب  هتخیـسگ  مه  زا  هک  ار  یماکحا  درب و  نیب  زا  دوب  هدش  جـیار  مدرم  نایم  رد  نید  مان  هب  هک  ار  ییاه  تعدـب  تخاس و  راکـشآ  ار 

. تشاد

: دیامرف یم   � اضر ماما 

َْمل ُهَّنَِأل  ِهَنِْسلَْألا  یَلَع  ُّثِغَیَالَو  ِهَنِمْزَْألا ، َنِم  ُُقلْخَیَال  ِراَّنلا ، َنِم  یِْجنُْملاَو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  يّدَؤُْملَا  �یْلثُْملا  ُُهتَقیرَطَو  �یْقثُْولا  ُُهتَوْرُعَو  ُنیتَْملا  هللا  ُْلبَح  َوُه 
(3) ؛ ... ٍناَْسنِإ ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُحَو  ِناهُْرْبلا ، َلِیلَد  َلِعُج  َْلب  ٍناَمَز ، َنُود  ٍناَمَِزل  ْلَعُْجی 

تـشذگ اـب  تسا . شتآ  زا  هدـنهد  تاـجن  تشهب و  هب  هدـنناسر  تسا . یهلا  هتـسجرب  شور  نئمطم و  زیواتـسد  مکحم و  نامـسیر  نآرق 
هنهک نامز ،

ص352. هبطخ 183 ، هغالبلا ، جهن  - 1

ص302. هبطخ 161 ، هغالبلا ، جهن  - 2
(. نآرقلا باتک  زا  هزاجعإ ... هماکحا و  هلضف و  باوبا  زا  لوا  باب   ) ح6 ص14 ، ج92 ، راونألاراحب ، - 3
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ناهرب و لیلد و  یناسنا  ره  يارب  هکلب  تسا ، هدـشن  هداد  رارق  صاـخ  یناـمز  يارب  هک  اریز  ددرگ ؛ یمن  فیعـض  اـه  ناـبز  رب  دوش و  یمن 
. تسا تجح 

: دیامرف یم   � قداص ماما 

(1) ُُهتَمْکِحَو ُهُرُون  َوُهَو  ُُهباَتِک  ... 

. تسوا تمکح  رون و  دنوادخ ، راتشون  ... 

: دیوگ یم  نآرق ، متخ  ياعد  رد  هیداجس ، هفیحص  رد   � داجس ماما 

، ًالیِْزنَت ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهَْتلَْزنَأ  ًاـیْحَوَو  ًالیِـصْفَت ، َكِداـبِِعل  ُهَْتلَّصَف  ًاـباَتِکَو  َکـِماَکْحَأ ، ِِعئارَـش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  ًاـنآُْرقَو 
ِنَع ُفیِحَیَال  ٍطِْسق  َناَزیِمَو  ِهِعاَِمتْـسِإ ، َیِلا  ِقیِدْـصَّتلا  ِمْهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِـشَو  ِهِعاَبِّتِاب ، َِهلاَهَْجلاَو  َِهلاَلَّضلا  ِمَلُظ  ْنِم  ِِهب )  ) يِدَـتْهَن ًارُون  ُهَْتلَعَجَو 

ِهَوْرُِعب َقَّلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا ، يِدـْیَأ  ُلاَنَتَالَو  ِِهتَّنُـس ، َدْـصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلَضَیَال ، ٍهاََجن  َمَلَع  َو  ُُهناَهُْرب ، َنیِدِـهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَیَال  ًيدُـه  َرُونَو  ُُهناَِـسل ، ِّقَْحلا 
(2) ؛ ... ِِهتَمْصِع

دورف  � دمحم تربمایپ  رب  هک  ییحو  يداد و  شلیصفت  تناگدنب  رب  هک  یباتک  يدرک و  نایب  ار  تماکحا  عیارش  نآ ، هلیـسو  هب  هک  ینآرق 
يارب يداد  رارق  شیافـش  میبای ؛ یم  تیادـه  یناداـن  یهارمگ و  ياـه  یکیراـت  زا  نآ ، زا  يوریپ  اـب  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآ  يدروآ .
یمن زواجت  قح  زا  شناـبز  هک  شا  يداد  رارق  لدـع  يوزارت  دـنک ؛ یم  توکـس  شعامتـسا  تهج  هب  نآ ، قیدـصت  مهف  يارب  هک  یـسک 

ار نآ  نایم  شور  سک  ره  هک  شا  يداد  رارق  تاـجن  مَلَع  ددرگن ؛ شوماـخ  شناـهرب  ناـهاوگ  زا  هک  شا  يداد  رارق  تیادـه  رون  دـنک ؛
. دسرن وا  هب  اه  یهابت  ياه  تسد  دزادنا ، تسد  شا  هدنراد  هگن  زیواتسد  هب  سک  ره  دوشن و  مگ  دنک  دصق 

(. نآرقلا باتک  زا  هلضف و ... باوبا  زا  لوا  باب   ) ح1 ص12 ، ج92 ، راونألاراحب ، ح174 ؛ ص146 ، ج1 ، لاصخلا ، - 1
ص176. ءاعدلا 42 ، هیداجسلا ، هفیحص  - 2
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میظع لیبس  ادخ و  مکحم  نامسیر  نیبم و  باتک  فیرش  نآرق  هک  تسا  نشور  سپ 

تداعس تاجن و  هب  دهد  رارق  دوخ  يادتقم  اوشیپ و  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  میقتسم  هار  و 

نآ لاعتم  دنوادخ  نوچ  دنک ؛ هارمگ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، بلط  نآ  ریغ  زا  ار  تفرعم  ملع و  تیاده و  هک  یسک  دیسر و  دهاوخ  تشهب  و 
. تسا هداد  رارق  دنا  هتفر  ورف  اه  یکیرات  رد  هک  نانآ  يارب  يرون  همشچ  نایانیبان و  هدید  شخب  ییانشور  ناهارمگ و  هدننک  تیاده  ار 

نانادان يارب  زردنا  دنپ و  اه و  ضیرم  ياه  لد  يافش  ناگراچیب و  دشر  هیام  ادخ  باتک 

. تسا یهابت  كاله و  زا  هدنراد  هگن  نایغط و  كرش و  رفک و  نامرد  یب  درد  جالع  و 

رّونم ار  وا  دنوادخ  دیوج ، ییانشور  نآ  زا  هک  یـسک  دهد و  تاجن  یهارمگ  زا  دنک و  تیاده  ار  وا  ادخ  دنک ، کسمت  نآ  هب  هک  یـسک 
شهارمگ دنوادخ  دنک ، مدقم  نآ  رب  ار  نارگید  هک  یـسک  دنک و  شتیادـه  دـنوادخ  دراد ، مدـقم  نارگید  رب  ار  نآ  هک  یـسک  دـیامرف .

. دوش مدقم  ادخ  تجح  رب  رگید  يزیچ  تسین  زیاج  تسا و  شقلخ  رب  ادخ  تجح  میرک  نآرق  هک  اریز  دیامن ؛

داد و رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  درک و  کـسمت  نآ  هب  دـیاب  عورف ، لوصا و  رد  سپ  تسا . تلادـع  طـسق و  تقیقح و  قـح و  نازیم  نآرق 
دنتسین ادج  ترتع  نآرق و  نوچ  دنک ؛ ذخا  شتیب  لها  ربمایپ و  زا  ار  نآ  لیوأت  هک  یسک  يارب  زا  رگم  دوش  یمن  لصاح  نآ  هب  کسمت 

: دنیامرف یم  همئا  هک  تسا  نیمه  يارب  دنوش . دراو  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رد  هک  نیا  ات  دش  دنهاوخن  ادج  و 

(1) ؛  ُهللا َدِّحُو  اَمَو  ُهللا  َفِرُع  اَمَو  ُهللا  َِدبُع  اَم  اَنَالَْول  ُهللا  َدِّحُو  اَِنبَو  ُهللا ، َفِرُع  اَِنبَو  ُهللا ، َِدبُع  اَِنب 

. دیسر یمن  ادخ  تدابع  دیحوت و  تفرعم و  هب  يدحا  میدوبن ، ام  رگا  دوش . یم  ققحم  ام  هطساو  هب  راگدرورپ  دیحوت  تفرعم و  تدابع و 

ح31 ص20 ، و ج25 ، همامإلا ) باتک  زا  ... � مارکلا همئا  لاوحا  لمج  باوبا  زا  مشـش  باب   ) ح8 ص102 ، ج23 ، راونألاراحب ، ر.ك : - 1
بئارغ مهبقانم و  مهلئاضف و  باوب  زا ا  مجنپ  باـب   ) ح15 ص246 ، و ج26 ، همامإلا ) باـتک  زا  مهتنیط و ... مهقلخ و  باوبا  زا  لوا  باـب  )

(. همامإلا باتک  زا  ...
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دوخ يأر  رکف و  هب  صاخشا  هک  دنا  هدرک  مارح  ناراوگرزب  نآ  تسا ، یفاک  نید  فراعم  ادخ و  تفرعم  رد  تیب  لها  نآرق و  نایب  نوچ 
: دنا هتفگ  ناشیا  دنیوگ . نخس  شتافص  ادخ و  هرابرد 

تریح و زج  ادـخ  هرابرد  نخـس  اریز  دـییوگم ؛ نخـس  دوخ  رکف  يأر و  هب  وا  تافـص  تاذ و  رد  و  دـییوگ ) نخـس  ادـخ ، تاقولخم  رد  )
(1). دروآ یمن  هارمه  هب  یهارمگ 

: دومرف  � نینمؤملاریما

(2). دوش یم  قیدنز  دنک  رکف  ادخ  تاذ  رد  هک  یسک 

يوریپ دننک و  عوجر  شتیب  لها  ربمایپ و  تاملک  نآرق و  ریغ  هب  فراعم  لوصا و  رد  دـنا  هدومرف  عنم  ار  نینمؤم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
دیهاوخ كاله  هارمگ و  هک  دـینکن  زواجت  يدـعت و  نآرق  دافم  زا  دـنا  هدومرف  هتـسناد و  مزال  نید  عورف  لوصا و  رد  ار  ترتع  نآرق و  زا 

. دش

: دیامرف یم  ریصق  میحرلادبع  هب  باطخ   � قداص ماما 

ْمَلْعاَـف . هللا یَلَع  َنوُرَتـْفُملا  ِهِْقلَِخب ، َهللا  ِبَـشُْملا  َنوُهّ َنوُفِـصاَولا ، ُهُفِـصَی  اَّمَع  �یلاـعَت  ُریِـصَْبلا ، ُعیمَّسلا  َوُـهَو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُهللا  َیلاَـعَتَف 
َیْفَن اَلَف  َهِیبْشَّتلاَو ، َناَلُْطْبلا  َیلاَعَت  هللا  ِنَع  ِْفناَف  َّزَع  َو  َّلَج  ِهللا  ِتافِـص  ْنِم  ُنآْرُْقلا  ِِهب  َلََزن  ام  ِدیِحْوَّتلا ، ِیف  َحیِحَّصلا  َبَهْذَْـملا  َّنَأ  ُهللا  َکَمِحَر 

(3) ؛  ِنایَْبلا َدَْعب  اوُّلِضَتَف  َنآْرُْقلا  اوُدْعَتَالَو   . َنوُفِصاْولا ُهُفِصَی  اَّمَع  ُهللا  �یلاَعَت  ُدوُجْوَْملا . ُِتباّثلا  ُهللا  َوُه  َهِیبْشَت  َالَو 

. تسانیب اونش و  تسا و  یلاعتم  تسین ، وا  لثم  يزیچ  چیه  هک  دنوادخ ،

نامیالا و باـتک  زا  قـالخألا  مراـکم  باوبا  زا  باب 80   ) لیذ ح3 ص321  ج68 ، راونـألاراحب ، ر.ك : ح17 ؛ ص457 ، دـیحوتلا ، - . 1
(. هلیسولا هبطخ   ) ص22 ج8 ، یفاکلا ، دیحوتلا ؛) باتک  زا  مهن  باب   ) ح4 ص259 ، و ج3 ، رفکلا )
(. هضورلا باتک  زا  مکحلا ... ظعاوملا و  باوبا  زا  باب 14   ) ح1 ص285 ، ج77 ، راونألاراحب ، - 2

(. دیحوتلا باتک  زا  یلاعت  هسفن  هب  فصو  ام  ریغب  هفصلا  نع  یهنلا  باب   ) ح1 ص100 ، ج1 ، یفاکلا ، - 3
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تمحر تیادخ  نادب  دندنب . یم  ارتفا  ادخ  هب  دننک و  یم  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  هک  یناگدـننک  فصو  فیـصوت  زا  تسا  رترب  دـنوادخ 
. تسا هدش  لزان  نآرق  رد  هک  یتافص  هب  دوش  فیصوت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دیحوت  رد  حیحص  شور  دنک 

یفاصوا زا  تسا و  دوجوم  تباث و  يادـخوا  سپ  هیبشت . هن  تسا و  تسرد  یفن  هن  هک  نک  یفن  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  هیبشت  نـالطب و  سپ 
. دیوش یم  هارمگ  نایب ، زا  دعب  هک  دینکن  زواجت  نآرق  زا  تسا . یلاعتم  دننک  یم  شفصو  ناگدننک  فصو  هک 

: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

اَم ْذُخَف  اَمُهَتِیتُوا ، ٌهَمْکِحَو  ٌهَمِْعن  اَهَّنِإَف  ِِهتَیاَدِـه ، ِرُوِنب  ْئِـضَتْساَو  ِِهب  َّمَْتئاَو  ِِهتَفِْرعَم ، َْنَیبَو  َکَْنَیب  َلِصُوِیل  ُهِْعبَّتاَف ، ِِهتَفِـص  ْنِم  ِْهیَلَع  ُنآْرُْقلا  َکَّلَد  اَم 
ُهَْملِع ْلِکَف  ُهَُرثَأ ، يَدُْهلا  ِهَِّمئَاَو  ِلوُسَّرلا  ِهَّنُـس  ِیف  َالَو  ُهُضْرَف  َْکیَلَع  ِنآْرُْقلا  ِیف  َْسَیل  اَّمِم  ِْهیَلَع  ُناَْطیَّشلا  َکَّلَد  اَمَو  . َنیرِکاَّشلا َنِم  ْنُکَو  َتِیتوُأ 

(1) ؛ ... َْکیَلَع هللا  ِّقَح  �یهَْتنُم  َِکلَذ  َّنِإَف  َّلَجَوَّزَع  هللا  َیلِإ 

غارچ ار  شتیاده  رون  نک و  ادـتقا  نآرق  هب  دـناسرب . ادـخ  تفرعم  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  دـنک  یم  تلالد  نآ  رب  نآرق  هک  ار  ادـخ  تفص 
زا نک و  ذـخا  هدـش  هداد  وت  هب  هچنآ  سپ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  وت  راـیتخا  رد  هک  تسا  یتـمکح  تمعن و  نآ  هک  هد ؛ رارق  دوخ  تیادـه 

. شاب نارازگرکش 

ملع و تسین ، نآ  زا  يرثا  مه  يده  همئا  لوسر و  تنـس  رد  هدشن و  ضرف  وت  يارب  نآرق  رد  دنک و  یم  تلالد  نآ  هب  ار  وت  ناطیـش  هچنآ 
. تسوت رب  ادخ  ّقح  تیاهن  نیا  هک  راذگاو ؛ لجوزع  يادخ  هب  ار  نآ  شناد 

رد و  دیحوتلا ) باتک  زا  یلاعت ... هئامسا  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح16 ص277 ، ج4 ، راونألاراحب ، مود ؛) باب   ) ح13 ص55 ، دیحوتلا ، - 1
. دشاب یم  مَْتئا » و   » لدب هب » ْتَتأ  و   » ردصم
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هن نآرق و  رد  هن  هک  دوب  دـهاوخ  يروما  زا  دـنک  یم  تلالد  نآ  هب  ناطیـش  هچنآ  سپ  تسا ؛ هینایب  نآرُْقلا » ِیف  َْسَیل  اّمِم   » رد ْنِم »  » ًارهاـظ
. درادن دوجو   � يده همئا  لوسر و  تنس  رد 

، نیاربانب تسا . ناطیش  زا  نآ  ریغ  تسا و  لاعتم  يادخ  زا  دنک  یم  تلالد  نآ  رب  تنس  نآرق و  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلطم ، نیا  زا 
. ناطیش زا  ای  تسادخ و  زا  ای  هک  تسین  جراخ  تروص  ود  نیا  زا  رما 

: دنک یم  لقن   � ادخ لوسر  زا  تروص  نیا  هب   � اضر ماما  ترضح  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  رب  دهاش 

(1) ؛ ... َسیْلبِإ َدَبَع  ْدَقَف  َسیْلبِإ ، ْنَع  ُقِطاَّنلا  َناک  ْنِإَو  َهللا  َدَبَع  ْدَقَف  َّلَج  َو  َّزَع  هللا  ِنَع  ُقِطاَّنلا  َناک  ْنِإَف  . ُهَدَبَع ْدَقَف  ٍقِطان  َیلِإ  �یغْصَأ  ْنَم 

رگا و  تسا ؛ هدـیتسرپ  ار  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  هیحان  زا  هدـنیوگ  رگا  سپ  تسا . هدرک  تداـبع  ار  وا  دراپـس  شوگ  يا  هدـنیوگ  هب  سک  ره 
. تسا هدرک  شتسرپ  ار  ناطیش  دشاب ، ناطیش  هیحان  زا  هدنیوگ 

(2). تسا هدش  لقن  زین   � داوج ماما  زا  نومضم  نیا  هب  یتیاور  نینچمه ،

: دومرف ریمع  یبا  نبا  هب  باطخ   � رفعج نب  یسوم  ترضح 

، ُماهْوَْألا ِْهیَلَع  ُعَقَتاـَلَو  ُلوُقُْعلا ، ُهُرِّدَُـقتَال  �َیلاَـعَت ]  ] ُهَّنِإ َکـِلْهَتَف ... ِِهباـتِک  ِیف  ُهُرْکِذ  �یلاَـعَت  هللا  ُهَرَکَذ  اـم  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ْزَواـجَتَتَال  َدَـمْحَأ ، اـبَا  اَـی 
(3) ؛ ... ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیلو  ُریبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُهَو  َراَْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَألا  ُهُکِرُْدتَالَو  ٌناَکَم ، ِهیِوْحَیَالَو  ُراَْطقَألا ، ِِهب  ُطیُِحتَالَو 

دنناوتن اهدرخ  ار  یلاعت  يادخ  يوش ... یم  هابت  هک  نکن ؛ زواجت  هدومن  رکذ  شباتک  رد  یلاعت  يادـخ  هچنآ  زا  دـیحوت ، رد  دـمحا ، ابا  يا 
شریدقت

(. همامإلا باتک  زا  مهبقانم و ... مهلئاضف و  رئاس  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح1 ص239 ، ج26 ، راونألاراحب ، - 1
(. لهجلا ملعلا و  لقعلا و  باتک  زا  ملعلا  باوبا  زا  باب 14   ) ح30 ص94 ، ج2 ، راونألاراحب ، - 2

(. مود باب   ) ح32 ص76 ، دیحوتلا ، - 3
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هدید وا  دننک و  یمن  شکرد  اه  هدید  دریگ ، یمن  رب  رد  ار  وا  یناکم  چیه  دننک ، یمن  هطاحا  ار  وا  اه  میلقا  دنـسر ، یمن  وا  هب  راکفا  دننک ،
. تسین وا  لثم  يزیچ  تسا . ریبخ  فیطل و  وا  دنک . یم  كرد  ار  اه 

: دیامرف یم   � اضر ماما 

! َکَناَْحبُـس . َکَسْفَن ِِهب  َْتفَـصَو  اِمب  َكوُفَـصََول  َكُوفَرَع  َْول  َکَناَْحبُـس ! َكوُفَـصَو . َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِمَف  َكوُدَّحَوَالَو ، َكُوفَرَع  اَم  َکـَناَْحبُس !
؟ َكِْریَِغب َكوُهِّبَُشی  ْنَأ  ْمُهُسُْفنَأ  ْمُْهتَعَواط  َْفیَک 

اَْنَیِلا َتَفَْتِلا  َُّمث  ! [ َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِیْنلَعْجَتاَلَف  ٍْریَخ ، ِّلُِکل  ٌلْهَأ  َْتنَأ  َکـِْقلَِخب . ِبَـشُأَالَو  َکُهّ َکَـسْفَن ، ِِهب  َْتفَـصَو  اَِـمب  اـَّلِإ  َکُفِـصَأَال  یِهلِإ ،
(1) ؛  ُهَْریَغ َهللا  اوُمَّهَوَتَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْمَّهَوَت  اَم  َلاَقَف [:

ار وت  رگا  وت ! یهزنم  كاپ و  دندومن . تفیـصوت  تهج ، نیمه  هب  دـنا و  هدـشن  تا  یگناگی  هب  لئاق  دنتخانـشن و  ار  وت  وت ! یهزنم  كاپ و 
هب ار  وت  هک  هداد  اضر  ناشیاه  سفن  هنوگچ  وت ! یهزنم  كاپ و  دندرک . یم  تفصو  يدرک ، فصو  نآ  اب  ار  دوخ  هچنآ  هب  دنتخانـش ، یم 
وت منک . یمن  تهیبشت  تقلخ  هب  يدرک و  فصو  نآ  اـب  ار  تدوخ  وت  هچنآ  هب  رگم  منک  یمن  فصو  ار  وت  ایادـخ ! دـننک ؟ هیبشت  نارگید 

. هدم رارق  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  سپ  يریخ ؛ ره  لها 

. دیرادنپ نآ  ریغ  ار  ادخ  دمآ ، ناترکف  هب  هک  يزیچ  ره  دومرف ]: ناشیا  سپس  ام  يوس  هب  درک  هجوت  هاگ ، نآ  ]

: دومرف نآرق  هرابرد   � اضر ماما  زین 

اوُّلِضَتَف (2)؛ ِهِْریَغ  ِیف  يَدُْهلا  اُوُبلْطَتَالَو  ُهوُزَواَجَتَتَال ، ِهللا  ُمالَک 

. تسا كوهبشی )  ) لدب كوهبش )  ) ردصم رد  ح3 ، ص 101 ، ج1 ، یفاکلا ، متشه :) باب   ) ح13 ص114 ، دیحوتلا ، - 1
(. باب 30  ) ح2 ص224 ، دیحوتلا ، - 2
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. دیوش یم  هارمگ  هک  دینکن  بلط  نآ  ریغ  زا  ار  تیاده  دینکن و  زواجت  نآ  زا  تسادخ ؛ مالک  نآرق ] ]

: دیامرف یم   � نینمؤملاریما

(1) ؛  ِِهیْأَر ْنَع  ُهْذُخْأَی  َْملَو  ِّهِبَر ، ْنَع  ُهَنیِد  َذَخَأ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ 

. دوخ يأر  زا  هن  دنک ، یم  ذخا  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  نید  نمؤم  اعطق ،

ادخ مالک  زا  نید  عورف  لوصا و  ذخا  يانعم  هب  راگدرورپ  زا  نید  ذخا  هک  تسا  نشور 

ياوه سایق و  يأر و  رب  دامتعا  اب  اه ، نآ  ریغ  زا  نید  ذـخا  لباقم  رد  دـنیوا ؛ یحو  نامجرتم  باتک و  نالماح  هک  تسوا  يافلخ  مـالک  و 
. سفن

تسادخ لعف  ادخ  تفرعم 

(2)

تایآ رد  ادخ  تفرعم  هرابرد  مه  یمک  تسا ، نکمم  رگا  یحابص ، ياقآ  بانج  قورحم :

. دییامرفب تبحص  تایاور  و 

زین اجنیا  رد  تسا و  ناوارف  هراب  نیا  رد  نخـس  مه  زاب  نآ ، دوجو  اب  یلو  دـش ؛ ثحب  هراب  نیا  رد  يرادـقم  نیا ، زا  شیپ  یحابـص : ياـقآ 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دوش . یم  ضرع  بلاطم  یخرب 

(3) ؛  � ِِهتاَیآ ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  �

. دنایامن یم  امش  هب  ار  شتایآ  هک  ییادخ  تسوا 

: دومرف  � نینمؤملاریما و 

(4) ؛  ِْهَیلِإ ِهَفِْرعَْملِاب  يِّدَؤُْملاَو  ِْهیَلَع ، ِلِیلَّدلِاب  ُّلاَّدلا  َوُه 

(. رفکلا نامیالا و  باتک  زا  مالسالا و ... نامیالا و  باوبا  زا  باب 25   ) ح1 ص309 ، ج68 ، راونألاراحب ، - 1
. تسا هدش  نایب  نآ  همجرت  فلؤم  دنزرف  طسوت  هک  دنا  هدروآ  یبرعراتشون  فلؤم  موحرم  رخآ  هب  تمسق  نیا  زا  - 2

هیآ 13. (، 40  ) نمؤم - 3
(. دیحوتلا باتک  زا  تافصلا  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح7 ص253 ، ج4 ، راونألاراحب ، - 4
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. دناسر یم  شیوخ  تفرعم  هب  ار  شناگدنب  دنک و  یم  تلالد  شدوخ  رب  لیلد  اب  هک  تسوا 

: میناوخ یم  زین  حابص  ياعد  رد 

(1) ؛  ِِهتاَقُولْخَم ِهَسَناُجم  ْنَع  َهَّزَنَتَو  ِِهتاِذب  ِِهتاَذ  یَلَع  َّلَد  ْنَم  اَی 

. تسا هزنم  شقلخ  تهباشم  زا  دنک و  یم  تلالد  شدوخ  هب  شیوخ  تاذ  هب  هک  یسک  يا 

: دنناوخب ار  اعد  نیا  تبیغ ، نامز  رد  دهاوخ ، یم  نایعیش  زا   � قداص ماما 

(2) ؛ ... َکَسْفَن ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا 

... . ناسانشب نم  هب  ار  تدوخ  ادنوادخ !

: میناوخ یم  رگید ، ییاعد  رد 

(3) ؛  ٌءْیَش َکَلِهَج  اَمَف  ٍءْیَش ، ِّلُِکل  َْتفَّرَعَت 

. تسین لهاج  وت  هب  تبسن  يزیچ  چیه  سپ  يدناسانش ؛ يزیچ  ره  هب  ار  دوخ 

: مدرک ضرع   � قداص ماما  هب  دیوگ : یم  میکح  نبدمحم 

(4) ؛  ٌْعنُص اَهِیف  ِدابِْعِلل  َْسَیل  هللا ، ِْعنُص  ْنِم  َلاَق : َیِه ؟ ْنَم  ِْعنُص  ْنِم  ُهَفِْرعَْملَا 

. دنتسین يا  هراک  نآ ، رد  ناگدنب ، تسادخ ؛ راک  دومرف : تسیک ؟ راک  تفرعم 

(. هالصلا باتک  زا  اهلضف و ... هیمویلا و  لفاونلا  باوبا  زا  باب 13   ) ح19 ص339 ، ج87 ، راونألاراحب ، - 1
(. رشع یناثلا  مامالا  خیرات  زا  یلاعت ... هللا  نم  صوصنلا  باوبا  زا  باب 22   ) ح70 ص146 ، ج52 ، راونألاراحب ، - 2

باب  ) ح3 ص227 ، ج98 ، رفکلا ؛) نامیالا و  باتک  زا  مالـسالا و ... ناـمیالا و  باوبا  زا  مراـهچ  باـب   ) ص142 ج67 ،  راونألاراحب ، - 3
و هب ) ّالإ  فرعیال  هنأ  باب   ) ص85 86 یفاکلا ج1 ، رد  روهشلا ؛)...  نینسلا و  لامعأ  باتک  زا  هجحلا ... يذ  رهـشب  قلعتی  ام  باوبا  زا  مود 
هدوشگ و شدوخ » هب  رگم  دوش  یمن  هتخانـش  یلاعت  يادخ  : » هک نیا  ناونع  اب  یباب  هب ،) الإ  فرعیال  هنأ  باب  باب 41 :  ) ص285 دیحوتلا ،

(. فلؤم ، ) دنیامن هعجارم  نیبلاط  دنا . هدرک  لقن  صوصخ  نیا  رد  یتایاور 
 ...(. فیرعتلا نایبلا و  باب   ) ح2 ص163 ، ج1 ، یفاک ، - 4
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: مدرک ضرع   � قداص ماما  هب  دیوگ : یم  یلعألادبع 

؟ َهَفِْرعَْملا ِلُک  اوُفّ ْلَهَف  ُْتُلق : َال . َلاَقَف ، َلاَق : َهَفِْرعَْملا ؟ اَِهب  َنُولانَی  ٌهاَدَأ  ِساَّنلا  ِیف  َلِعُج  ْلَه  ُهللا ؛ َکَحَلْصَأ 

(3)(2) ؛ ...  � اَهاَتآ اَم  ّاَلِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ِلَُکیَال  ُفّ َو �   �(1) اَهَعْسُو ّاَلِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ِلَُکیَال  ُفّ � ُنایَْبلا . هللا  یَلَع  َال . َلاَق :

. ریخ دومرف : دننک ؟ ادیپ  تفرعم  نآ  اب  دنناوتب  هک  هداد  رارق  يا  هلیسو  مدرم  رد  دنوادخ  ایآ  دنک ! حالصا  ار  امش  يادخ 

یمن فیلکت  ار  یـسک  چیه  دـنوادخ  . ) دـنک نایب  هک  تسادـخ  رب  ریخ . دومرف : تسا ؟ هدرک  فیلکت  تفرعم  هب  ار  نانآ  ایآ  مدرک : ضرع 
(... . تسا هداد  وا  هب  ار  شناوت  هک  يزیچ  هب  رگم  دنک  یمن  فیلکت  ار  یسک  چیه  دنوادخ   ) و شناوت ) هزادنا  هب  رگم  دنک 

: دومرف  � قداص ماما 

(4) ؛ ... ُهَفِْرعَْملَا ٌْعنُص ، اَهِیف  ِدابِْعِلل  َْسَیل  َءاَیْشَأ  ُهَّتِس 

... . تفرعم و دنتسین : يا  هراک  اه  نآ  رد  ناگدنب  هک  تسا  زیچ  شش 

: دومرف زین ،

(5) ؛  اُولَبْقَی ْنَأ  ْمُهَفَّرَع  اَذِإ  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهِللَو  ْمُهَفِّرَُعی ، ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ِْقلَْخِللَو  اُوفِْرعَی ، ْنَأ  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهِلل  َْسَیل 

هک تسا  نیا  تسا  قلخ  هدهع  رب  هچنآ  دناسانشب . اه  نآ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  دنوادخ  هدهع  رب  دنـسانشب ؛ ار  ادخ  هک  تسین  قلخ  هدهع  رب 
. دنریذپب دناسانش ، اه  نآ  هب  ار  شدوخ  ادخ  یتقو 

هیآ 286. (، 2  ) هرقبلا - 1

هیآ 7. (، 65  ) قالطلا - 2
(. دیحوتلا باتک  زا  هجحلا  موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب   ) ح5 ص163 ، ج1 ، یفاکلا ، - 3

(. هدابع یلع  هجحلا  فالتخا  باب   ) ح1 ص164 ، ج1 ، یفاکلا ، - 4
(. هقلخ یلع  هللا  ججح  باب   ) ح1 ص164 ، ج1 ، یفاکلا ، - 5
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: دومرف نینچمه 

(1) ؛  ًالِیبَس اَْهَیلِإ  ْمَُهل  ْلَعْجَی  َْملَو  َهَفِْرعَْملا  َدابِْعلا ، ُهللا  ِلَُکی  ِفّ َْمل 

. تسا هدادن  رارق  یهار  نآ  يوس  هب  اه  نآ  يارب  تسا و  هدرکن  فیلکت  تفرعم  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ 

: هک مدرک  لاوس  َناَمیِإلا 2)�)  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َو  هیآ � هرابرد   � قداص ماما  زا  دیوگ : یم  قابَْقب  سابعلاوبا 

(3) ریخ . دومرف : دیآ ؟ یمرب  يراک  نامیا  شیادیپ  رد  اه  نآ  زا  ایآ 

: دومرف دیآ ؟ یمرب  يراک  نامیا  شیادیپ  رد  ناگدنب  زا  ایآ  مدیسرپ :  � قداص ماما  زا  دیوگ : یم  دایز  نب  نسح 

(4) ؛  ِِهلْضَفَو هللا  َنِم  َوُه  َْلب  َهَماَرَک ، َالَو  . َال

. تسوا ناسحا  لضف و  ادخ و  زا  نامیا  هکلب  تسین ؛ مه  یتمارک  هن ،

: هک مدیسرپ  ْمُِکبُوُلق 5)�)  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَمیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  هیآ � هرابرد   � قداص ماما  زا  دیوگ : یم  زین ،

(6) ؛  َهَمارَک َالَو  َال ، َلاَق : ٌْعنُص ؟ َبَّبَح  اَِمب  ِدابِْعِلل  ْلَه 

. تسین مه  یتمارک  و  هن ؛ دومرف : دیآ ؟ یمرب  يراک  نامیا ،) ینعی   ) هداد ناشیا  هب  ار  شا  یتسود  ادخ  هچنآ  شیادیپ  رد  ناگدنب ، زا  ایآ 

...(. ملظلا حیباصم  باتک  زا  مود  باب   ) ح26 ص198 ، نساحملا ، - 1
هیآ 22. (، 58  ) هلداجملا - 2

(. فلؤم ، ) ددرگ یم  قیدصت  نامیا و  ببس  هک  تسا  یهلا  تفرعم  نامه  تایاور  نیا  رد  نامیا  زا  روظنم  ح27 . ص199 ، نساحملا ، - 3
(. ملظلا حیباصم  باتک  زا  مود  باب   ) ح28 ص199 ، نساحملا ، - 4

هیآ 7. (، 49  ) تارجحلا - 5
باتک زا  مهد  باب   ) ح6 9 ص270 و 272 ، ج3 ، راونألاراحب ، ر.ك : هنیمز ، نیا  رد  رگید  تاـیاور  يارب  ح29 ؛ ص199 ، نساحملا ، - . 6

(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  ... لدعلا باوبا  زا  باب 14   ) ح10 ص220 223 و ص302 ، و ج5 ، دیحوتلا )
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تسادخ لعف  ناگدنب  ياه  لد  رد  تفرعم  نتفرگ  رارق  هک  دنراد  تلالد  تایاور  نیا  همه 

. شناگدنب رب  لاعتم  يادخ  يوس  زا  تسا  یناسحا  لضف و  نیا  و 

: دومرف هک  هدش  تیاور   � ربمایپ زا   ، �(1) ُناسْحِْالا ّاَلِإ  ِناسْحِْالا  ُءاَزَج  ْلَه  هیآ � ریسفت  رد 

(2)؛ هَّنَجلا ؟َ  ّاَلِإ  ِدیِحْوَّتلِاب  ِْهیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َلاَق : َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِإ 

. تسین تشهب  زج  يزیچ  ما  هدیشخب  وا  هب  ار  دیحوت  تمعن  هک  یسک  يازج  دیامرف : یم  دنوادخ 

اب ار  روما  دـنوادخ  هک  اریز  دنتـسین ؛ شیب  یتائاضتقا  بابـسا و  تارکذـت  اه و  جاجتحا  اـه و  لالدتـسا  تسادـخ و  زا  تفرعم  لـصا  سپ 
هزادنا ره  دنک و  یم  اطع  ار  شیوخ  تفرعم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تفرعم ، ِبابـسا  دوجو  ماگنه  هب  سپ  دزادـنا . یم  نایرج  هب  بابـسا 

. دیازفا یم  نآ  رب  دهاوخب ،

هتفرگ نامیپ  دهع و  رذ  ملاع  رد  نانآ  زا  هک  نیا  هب  هداهن  تنم  شناگدنب  رب  لاعتم  يادخ 

: هدومرف هتفگ و  نخس  اه  نآ  همه  اب  دنوادخ  دنا و  هدرک  دوهش  ار  ناشیادخ  اه  نآ  هدنایامن و  نانآ  يارب  ار  دوخ  و 

مُکِّبَِرب �؛(3) ُتَْسلَأ  �

!؟ متسین امش  راگدرورپ  نم  ایآ 

زا دـعب  تسا . هتفرگ  هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  اـه  نآ  هدرک و  یفرعم  ناـنآ  هب  ار  شدوخ  وا  هک  هتفرگ  تروص  یماـگنه  رد  وگ  تفگ و  نیا 
. تسا هدرب  اه  نآ  دای  زا  ار  تیؤر  هدومن و  تباث  نانآ  ياه  لد  رد  ار  تفرعم  نآ ،

 . هیآ 60 (، 55  ) نمحرلا - 1
(. دیحوتلا باتک  زا  نیفراعلا  نیدحوملا و  باوث  لوا  باب   ) ح2 ص2 ، ج3 ، راونألاراحب ، لوا ؛) باب   ) ح29 ص28 ، دیحوتلا ، - . 2

هیآ 172. (، 7  ) فارعألا - 3
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. تسا نیمه  زین  راوتسا  نید  تسین . يرییغت  ار  ادخ  شنیرفآ  هتشرس و  نآ  رب  ار  مدرم  هک  تسادخ  ترطف  نامه  نیا 

هتسارآ دوخ  تفرعم  گنر  اب  ار  ناگدنب  هک  یهلا  هغبص  گنر و  نآ  تسا  نیمه  يرآ ،

؟ دنیرفایب رت  شوخ  یگنر  ادخ  زا  هک  تسیک  و 

زا رگا  و  ادخ ؛ تفگ : دنهاوخ  همه  اعطق  هدیرفآ ، یسک  هچ  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  یـسرپب  ناگدنب  زا  هاگره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
. ادخ تفگ : دنهاوخ  نیقی  هب  دنک ، یم  هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  دتسرف و  یم  ورف  بآ  نامسآ  زا  یسک  هچ  یسرپب  اه  نآ 

تاجن دناسرب و  یکـشخ  هب  ار  نانآ  هک  هاگ  نآ  یلو  دـنناوخ ؛ یم  نید  رد  صالخا  اب  ار  يادـخ  دـنوش ، یم  یتشک  راوس  هک  هاگ  نآ  زین 
. دنوش یم  كرشم  دهد ،

: ددرگ یم  هئارا  اه  نآ  زا  یخرب  هنومن ، يارب  یلو  درک ؛ عمج  اجنیا  رد  ار  اه  نآ  دوشب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب  نیا  رد  تایاور  تایآ و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   1

1) �)؛ ِیَْقلا ُمّ ُنیِّدلا  َِکلذ  هللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  َال  اَْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  هللا  َهَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  �

روطفم نآ  رب  ار  نامدرم  هک  ادـخ  ترطف  نامه  رادـب ؛ میقتـسم  نید  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـشابن ، یفارحنا  چـیه  ار  وت  هک  یلاح  رد  سپ 
. تسا نامه  تسار  مّیق و  نید  درادن . هار  يرییغت  لیدبت و  چیه  ادخ ، قلخ  رد  تسا . هدرک 

: دومرف دش ؛ لاوس  هیآ  نیا  رد  ادخ  ترطف  هرابرد   � قداص ماما  زا 

(2). تسا دیحوت  ادخ ] ترطف  ]

.30 هیآ (، 30  ) مورلا - 1
(. دیحوتلا یلع  قلخلا  هرطف  باب   ) ح1 ص12 ، ج2 ، یفاکلا ، - 2
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: دومرف زین  رگید  تیاور  رد 

(1) ؛  ِدیِحْوَّتلا یَلَع  ًاعیِمَج  مُهَرَطَف 

. درک روطفم  دیحوت  رب  ار  همه 

: دومرف هراب ، نیا  رد  رگید ، تیاور  رد  ناشیا 

(2) ؛  ُِرفاْکلاَو ُنِمْؤُْملا  ِهِیفَو   � ْمُّکِبَِرب ُتَْسلَأ  َلاَق  ِدیِحْوَّتلا � یَلَع  ْمُهَقاَثیِم  َذَخَأ  َنیِح  ُهللا  ْمُهَرَطَف  . ُمالْسِْإلا َیِه  ... 

نم اـیآ  تفگ : � درک ، ناـشروطفم  مالـسا  رب  درک ، یم  قاـثیم  ذـخا  دـیحوت  رب  هـک  هاـگ  نآ  ار ، ناـنآ  تـسا . مالـسا  ناـمه  ادـخ  ترطف 
. دندوب عمج  همه  رفاک  نمؤم و  اجنآ  ؟� و  متسین امش  راگدرورپ 

: دومرف  � ... هللا َهَرِْطف  هرابرد �  � رقاب ماما 

(3) ؛  ُدیحْوَّتلا انُه�ه  َیلِإ  هللا ، ُِّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  ٌِّیلَع  هللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا ، ّاَلِإ  َهلِإ  َال  َوُه 

. تساجنیا ات  دیحوت  تسا ؛  � یلع نینمؤملاریما  تیالو  � و  دمحم تلاسر  وا و  یگناگی  هب  رارقا  نامه  ادخ  ترطف 

. تسا نومضم  نیمه  هب  هک  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  ُهن   ، (4) قودص دیحوت  باتک  رد 

: دومرف تسیچ ؟ شباتک  رد  ادخ  ترطف  دنک ! تتمحر  ادخ  مدرک : ضرع   � قداص ماما  هب  دیوگ : یم  هرارز  اه ، نآ  زا  یکی  رد 

ْنَم َالَو  ْمُهُّبَر  ْنَم  اوُمَْلعَی  َْمل  َِکلذ  َالَْول  َلاَق : َُّمث  . ُهَسْأَر َأَطْأَطَف  َلاَق : ُهُوبَطاَخَو ؟ ُْتُلق : . ْمُهُّبَر ُهَّنَأ  ِِهتَفِْرعَم  یَلَع  ِقاَثیِْملا  َدـْنِع  ِدـیحْوَّتلا  یَلَع  ْمُهَرَطَف 
(5) ؛  ْمُُهقِزاَر

ح3. ص12 ، ج2 ، یفاکلا ، - 1
[. 8334  ] ح9 ص343 ، ج4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ح2 ؛ ص12 ، ج2 ، یفاکلا ، - 2

ص155. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  - 3
 ...(. لجوزع هللا  هرطف  باب 53 :  ) ص328 330 دیحوتلا ، - 4

ح8. ص330 ، دیحوتلا ، - 5
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رس ترضح  دنداد ؟ رارق  بطاخم  ار  وا  متفگ : درک . ناشروطفم  دیحوت  هب  تفرگ ، یم  قاثیم  شتیبوبر  تخانش  هب  هک  یماگنه  ار  نامدرم 
. ار ناش  هدنهد  يزور  هن  دنتخانش و  یم  ار  ناشراگدرورپ  هن  دوبن ، نینچ  رگا  تفگ : سپس  تخادنا . ریز  هب 

: دومرف هک  هدش  روهشم   � ربمایپ زا 

(1) ؛  ُهَناَسِّجَُمیَو ُهَناَرِّصَُنیَو  ُهَناَدِّوَُهی  ُهاَوبَأَف  . ِهَرْطِْفلا یَلَع  َُدلُوی  ِدُولْوَم  ُّلُک 

. دننک یم  یسوجم  یحیسم و  يدوهی و  ار  وا  شردام  ردپ و  ادعب  اما  دیآ . یم  ایند  هب  مالسا  ترطف  رب  يا  هچب  ره 

: دومرف  � اضر ماما 

(2) ؛  ُُهتَّجُح ُُتْبثَت  ِهَرْطِْفلِاب 

. تسا هدش  تباث  ادخ  تجح  ترطف ، اب 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   2

3) �)؛ ... ًهَْغبِص هللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  هللا  َهَْغبِص  �

!؟ دنک یم  يزیمآ  گنر  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  و  ادخ ؛ يزیمآ  گنر 

: دومرف قوف  هیآ  ریسفت  رد   � قداص ماما 

(4) ؛  ِقاَثیِْملا ِیف  ِهَیَالِْولِاب  َنینِمْؤُْملا  َغَبَص 

. درک يزیمآ  گنر  تیالو  رب  قاثیم ، ذخا  ماگنه  هب  ار ، نانمؤم 

(. ملاعلا ءامسلا و  باتک  زا  حورلا و ... ناسنإلا و  باوبا  زا  باب 44   ) ح52 ص187 ، ج61 ، راونألاراحب ، - 1
(. دیحوتلا باتک  زا  یلاعت و ... هئامسا  باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح3 ص228 ، ج4 ، راونألاراحب ، مود ؛) باب   ) ح2 ص35 ، دیحوتلا ، - 2

هیآ 138. (، 2  ) هرقبلا - 3
[. 656  ] ح5 ص338 ، ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 4
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: دومرف زین ،

(1) ؛  ِقاَثیِْملا ِیف  ِهَیَالَْولِاب   � َنینِمْؤُْملاِریمَأ ُهَفِْرعَم  ُهَْغبِّصلَا 

. قاثیم ذخا  ماگنه  هب  تیالو ، هب  تسا   � نینمؤملاریما تفرعم  نامه  يزیمآ  گنر  هغبص و 

(2) تسا . دوجوم  ناهرب  ریسفت  رد  هراب  نیا  رد  رگید  تایاور 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   3

(3) ؛  � ِِهب َنیِکِرْشُم  َْریَغ  هِلل  َءاَفَنُح  �

. دیریگن وا  يارب  یکیرش  و  دیشاب ] هتشادن  یفارحنا  هنوگ  چیه  و   ] دیشاب ادخ  يارب  تسار  هک  یلاح  رد 

: دومرف روکذم  هیآ  ریسفت  رد   � قداص ماما 

(5) ؛ ... ِِهب ِهَفِْرعَْملا  یَلَع  ْمُهَرَطَف  َلاَق : هللا (4)�  ِْقلَِخل  َلیْدبَت  َال  اْهیَلَع ، َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَرْطِْفلا � َنِم  ُهَّیِفِینَْحلَا 

قلخ هدرک و  روطفم  نآ  رب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نامه  ياه  هناشن  زا  نتـشادن ) فارحنا  ادـخ و  يارب  ندوب  تسار   ) ّتیفینح
. تسا هدرک  روطفم  شدوخ  تفرعم  رب  ار  نانآ  دومرف : تسین . يرییغت  ار  ادخ 

دروم نیا  رد  ، � ًافینَح َمیهاَربِا  َهَِّلم  هیآ � ریـسفت  لیذ  زین  تسا و  دوجوم  مه  رگید  یتاـیاور  روکذـم ، هیآ  لـیذ  رد   ، (6) ناهرب ریسفت  رد 
(7). دراد یتایاور 

(. دیحوتلا باتک  زا  باب 11   ) ح20 ص281 ، ج3 ، راونألاراحب ، - 1
[. 662 656  ] ح1 7 ص339 ، ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 2

هیآ 31. (، 22  ) جحل - 3
هیآ .(، 3030  ) مورلا - . 4

...( نامیالا و باوبا  زا  مراهچ  باب   ) ح7 ص135 ، ج67 ،  راونألاراحب ، دـیحوتلا ؛) یلع  قلخلا  هرطف  باب   ) ح4 ص12 ، ج2 ، یفاکلا ، - . 5
. دشاب یم  سانلا » رطف  یتلا   » لدب سانلا » هللا  رطف  یتلا   » ردصم رد  تسا و   � رقاب ماما  زا 

[. 8353 8326  ] ح2 28 ص345 346 ، ج4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 6
[. 2757  ] ح1 ص177 ، ج2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - . 7

تسادخ لعف  ادخ  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


223 ص :

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   4

(1) ؛  � ... انْدِهَش �یَلب  اُولاَق  مُّکِبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  ْمُهَدَهْشَأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو  �

نم ایآ  تفگ : تفرگ و  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  ار  ناشنادـنزرف  مدآ  ینب  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  یناـمز  روآداـی  هب 
... . میهد یم  یهاوگ  يرآ ؛ دنتفگ : متسین ؟ ناتراگدرورپ 

: دومرف روکذم  هیآ  ریسفت  رد   � رقاب ماما 

(2) ؛ ... ُهَّبَر ٌدَحَأ  ْفِْرعَی  َْمل  َِکلَذ  َالَْولَو  ُهَسْفَن  ْمُهاَرَأَو  ْمُهَفَّرَعَف  ِّرَّذلاَک  اوُجَرَخَف  ِهَمایِْقلا ، ِمْوَی  َیلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َمَدآ  ِرْهَظ  ْنِم  َجَرْخَأ 

درک و یفرعم  ناـنآ  هب  ار  دوخ  سپ  دـندش . جراـخ  یتارذ  نوـچمه  اـه  نآ  دروآ و  نوریب  يو  تشپ  زا  ار  مدآ  ترـضح  دـالوا  دـنوادخ 
. تخانش یمن  ار  شراگدرورپ  یسک  درک ، یمن  نینچ  رگا  و  دنایامن ؛ اه  نآ  هب  ار  نتشیوخ 

: دومرف مه   � قداص ماما 

ِهَِّمئَْألاَو َنینِمْؤُْملاِریِمَِأل  َو  ِهَُّوبُّنلاـِب ، ِِهلوُسَِرلَو  ِهَِّیبُوبّرلاـِب ، هِلل  ْمِْهیَلَع  ًاذوُخْأَـم  ُقاَـثیِْملا  َناَـک  هللا ... ُلوُسَر   � �یَلب َیلِإ � ِلُـسُّرلا  َنِم  َقَبَـس  ْنَم  ُلَّوَأ 
؛  (3) ... �یَلب اُولاَقَف : ْمُِکتَِّمئَأ ؟ َنوُداْهلا  ُهَِّمئَْألاَو  ْمُکُمامِإ ، ُِّیلَعَو  ْمُکُِّیبَن ، ُدَّمَُحمَو  ْمُّکِبَِرب ، ُتَْسلَأ  َلاَقَف : ِهَماَمِْإلِاب ،

توبن دوخ و  تیبوبر  هب  نامدرم  رب  دنوادخ  تفرگ ... یشیپ  همه  زا  یلب »  » نتفگ هب  هک  دوب  نالوسر  نایم  زا  یسک  نیتسخن   � ادخ لوسر 

هیآ 172. (، 7  ) فارعألا - 1
ناـمیالا باوبا  زا  مراـهچ  باـب   ) ح7 ص135 ، ج67 ، راونـألاراحب ، دــیحوتلا ؛) یلع  قـلخلا  هرطف  باـب   ) ح4 ص13 ، ج2 ، یفاـکلا ، - 2

[. 4049  ] ح3 ص606 ، ج2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  رفکلا ؛) نامیالا و  باتک  زا  مالسالاو و ...
(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  لدعلا  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح12 ص236 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 3
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رگتیاده همئا  یلع و  امش و  ربمایپ  دمحم  متسین و  امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  نامیپ   � همئا نینمؤملاریما و  تماما  شلوسر و 
. يرآ دنتفگ : همه  دنتسین !؟ امش  ناماما 

: مدیسرپ  � قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ناکسُم  نبا 

ِِهناَِسِلب َّرَقَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ُُهقِزاَرَو . ُهُِقلاخ  ْنَم  ٌدَحَأ  ِرْدَی  َْمل  َِکلذ  َالَْولَو  ُهَنوُرُکْذَیَـسَو  َِفقْوَْملا ، اوُسَنَو  ُهَفِْرعَْملا  ِتَتَبَثَف  ْمَعَن . َلاق : اَذَـه ؟ َناَک  ًهَنَیاعُم 
(1) ؛  � ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اَِمب  اُونِمُؤِیل  اُوناَک  اَمَف  � ُهللا : َلاَقَف  . ِِهْبلَِقب ْنِمُْؤی  َْملَو  ِّرَّذلا  ِیف 

دای هب  ار  نآ  هکدـشاب  دوز  تشگ و  شومارف  نآ  ّلحم  دـش و  تباـث  تفرعم  سپ  يرآ ، دومرف : تسا ؟ هدوب  هدـهاشم  هب  قاـثیم  ذـخا  اـیآ 
زا دندرک و  رارقا  نابز  هب  ّرذ  ملاع  رد  نانآ  زا  یخرب  تسناد . یمن  يزیچ  شا  هدنهد  يزور  قلاخ و  هرابرد  یـسک  دوبن ، نیا  رگا  دـنروآ .

.� دروآ دنهاوخن  نامیا  دندرک  شبیذکت  نیا  زا  شیپ  هک  يزیچ  هب  � دومرف : دنوادخ  سپ  دندرواین . نامیا  لد  هت 

: دومرف رذ  هیآ  ریسفت  رد   � رقاب ماما 

(2) ؛  ُُهقِزاَر ْنَم  َالَو  ُهُِقلاخ  ْنَم  ٌدَحَأ  ِرْدَی  َْمل  َِکلَذ  َالَْول  َو  . ًامْوَی ُهَنوُرَکْذَیَسَو  َِفقْوَْملا ، اوُسَنَو  ُهَفِْرعَْملا  ِتَتَبَث 

شا هدنهد  يزور  قلاخ و  یـسک  دوبن ، نیا  رگا  دنروآ  دای  هب  يزور  ار  نآ  هک  دشاب  دوز  تشگ و  شومارف  نآ  لحم  دش و  تباث  تفرعم 
. تخانش یمن  ار 

 ، ص609 ج2 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  داعملا ؛) لدـعلا و  باتک  زا  لدـعلا  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح14 ص237 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 1
[. ح13[4059

(. دیحوتلا باتک  باب 11   ) ح16 ص280 ، ج3 ، راونألاراحب ، ر.ك : باب 97 ؛)  ) ح1 ص118 ، عیارشلا ، للع  - 2

تسادخ لعف  ادخ  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


225 ص :

: دومرف  � قداص ماما 

: دوـمرف اـه  نآ  هـب  سپــس  دـنکارپ . دوـخ  شیپ  درک و  قـلخ  ار  اـه  نآ  دـنیرفایب ، ار  قـلخ  هـک  دوـمن  هدارا  لـجوزع  يادـخ  هـک  هاـگ  نآ 
هک دندوب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  دوشگ  نخس  هب  بل  هک  یـسک  نیتسخن  تسیک ؟ ناتراگدرورپ 

. دومرف اطع  اه  نآ  هب  ار  نید  ملع و  دنوادخ  سپ  ییوت . ام  راگدرورپ  دنتفگ :

هتفگ مدآ  دالوا  هب  سپس  دنیاه . نآ  نالوئسم  مقلخ و  نایم  رد  نم  يانما  دنا و  نم  ملع  نید و  نالماح  اه  نیا  دومرف : ناگتـشرف  هب  سپس 
. میدرک رارقا  اراگدرورپ ، يرآ ، دنتفگ : همه  دییامن . رارقا  صاخشا  تیالو  تعاط و  هب  دینک و  رارقا  دنوادخ  ّتیبوبر  هب  دش :

لفاغ نیا  زا  اـم  دـنیوگن : ادرف  هک  نیا  اـت  میهد ؛ یم  یهاوگ  دـنتفگ : ناگتـشرف  دیـشاب . هاوگ  دومرف : ناگتـشرف  هب  لاـعتم  دـنوادخ  سپس 
(1). تسا هدش  دیکأت  نامیپ  ذخا  ماگنه  هب  مدرم  رب  ام  تیالو  میدوب ...

: دومرف رذ ، هیآ  ریسفت  رد  زین 

دیشک نوریب  یتاّرذ  نوچمه  تمایق  ات  ار  وا  دالوا  مدآ  تشپ  زا  دنوادخ 

: دـنتفگ متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : تخانـش و  یمن  ار  شراگدرورپ  یـسک  دوبن ، نیا  رگا  هک  دناسانـش  اـه  نآ  هب  ار  دوخ  و 
؛ يرآ

. تسا نینمؤملاریما  یلع  ادخ و  لوسر  دمحم  و 

تلالد اـنعم  نیمه  هب   � ادـخ تفگ : دـنهاوخ  همه  اـعطق  هدرک ، قلخ  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  یـسک  هچ  یـسرپب  اـه  نآ  زا  رگا  هـیآ �و  و 
(2). دراد

(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  لدعلا  باوبا  زا  مهد  باب   ) ح33 ص244 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 1
(. مود ءزج  زا  متفه  باب   ) ح6 و 9 ص71 و 72 ، تاجردلارئاصب ، ح61 ؛  ص258 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 2
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: دومرف ناشیا  نینچمه 

. تفگ  � یلب هک � دوب  یسک  نیتسخن   � دمحم

تـشگ شومارف  نامیپ  نیا  دش و  تباث  ناشیاه  لد  رد  تفرعم  دومرف : تسا ؟ هدوب  هدهاشم  ندید و  هب  نیا  ایآ  متفگ : دیوگ ]: یم  هرارز  ]
(1). تخانش یمن  ار  شا  هدنهد  يزور  قلاخ و  یسک  دوبن ، نیا  رگا  دنروآ . دای  هب  ار  نآ  هک  دشاب  دوز  و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   5

(2) ؛  � �یلوُالا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اَذَه  �

. تسا نیشیپ  ياه  هدننک  راطخا  زا  يا  هدننکراطخا  نیا 

: دومرف روکذم  هیآ  ریسفت  رد   � قداص ماما 

َنِم ٌریِذَن  اَذَه  � ُهللا : َلاَقَف  ٌمْوَق ، ُهَرَْکنَأَو  ٌمْوَق  ِِهب  َنَمآَف  ًادَّمَُحم  ُهللا  َثََعبَو  ًافوُفُـص  ْمُهَماَقَأَف  ِلَّوَألا  ِّرَّذلا  ِیف  َْقلَْخلا  َأَرَذ  اََّمل  �یلاَعَتَو  َكَرابَت  َهللا  َّنِإ 
(3) ؛  ِلَّوَألا ِّرَّذلا  ِیف  َّلَجَوَّزَع  هللا  َیلِإ  ْمُهاَعَد  ُْثیَح   � ًادَّمَُحم ِهب  ینْعَی   � َیلوُألا ِرُُذنلا 

وا هب  یهورگ  تخاـس ، ثوعبم  اـه  نآ  هب  ار   � دمحم دیـشک و  فص  هب  ار  اه  نآ  همه  دـیرفآ و  لوا  رذ  رد  ار  قلخ  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ 
شدوصقم . � تـسا نیـشیپ  ياه  هدننک  راطخا  زا  يا  هدننک  راطخا  نیا  � دومرف : دـنوادخ  سپ  دـندرک ؛ شراکنا  یهورگ  هدروآ و  نامیا 

، دوب دمحم 

نآ كرادم  تسا و  ناوارف  رَذ  هیآ  ریـسفت  رد  هنیمز و  نیا  رد  تایاور  لدعلا .) باوبا  زا  مهد  باب   ) ح58 ص257 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 1
(. فلؤم ، ) دننک هعجارم  نیبلاط  تسا . هدمآ  ررذ ) هّدام :  ) هب ص311  ج3 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  باتک  رد  اه 

هیآ 56. (، 53  ) مجنلا - 2
ص340. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  - . 3
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. درک توعد  لجوزع  يادخ  يوس  هب  لوا  رذ  رد  ار  اه  نآ  هک  هاگ  نآ 

(1). تسا هدش  لقن   � قداص ماما  زا  زین  رئاصب  رد  تیاور  نیا  رخآ  هلمج 

هک شتما  يارب   � ادخ لوسر  ياهب  نارگ  راگدای  ود  ِتانایب  ینعی  تسا ، هدش  دراو  اه  نآ  ریسفت  رد  هک  یتایاور  میرک و  نآرق  تایآ  نیا 
تفرعم هب  ار  مدرم  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تحارـص  هب  دوش ، یمن  هارمگ  هاگ  چـیه  دـنک  کسمت  ود  نآ  هب  سک  ره 

. تساجنیا ات  دیحوت  هنماد  تسا و  هدرک  روطفم   � همئا تفرعم  شلوسر و  تفرعم  شیوخ و 

نآ هتفگ و  نخـس  نانآ  اب  وا  و  دنا ؛ هدرک  هدهاشم  ار  وا  اه  نآ  هدنیامن و  نامدرم  رب  ار  شیوخ  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  زین ،
. دنا هتفگ  نخس  وا  اب  مه  اه  نآ  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اه 

. يرآ دنا : هتفگ  مه  اه  نآ  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  هدومرف : اه  نآ  هب  شباطخ  رد  دنوادخ 

هدـهاشم تیؤر و  دـش و  تباث  اـه  لد  رد  تفرعم  هک  دوب  هعقاو  نیا  زا  سپ  تسا . هدوب   � ادخ لوسر  هتفگ  یلب »  » هک مه  یـسک  نیتسخن 
. تشگ شومارف 

. تسا هدرک  يزیمآ  گنر   � همئا نینمؤملاریما و  تیالو  اب  ار  نینمؤم  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  زین ،

یهورگ دـندروآ و  ناـمیا  وا  هـب  یهورگ  درک ؛ ثوـعبم  ناـیمدآ  هـیرذ  يوـس  هـب  ار   � دمحم لاـعتم  دـنوادخ  هک  دراد  تلـالد  نینچمه ،
مه تیـصعم  تعاطا و  تسا . هتفرگ  مان  نینمؤملاریما » ، » قاثیم دهع و  ملاع  رد   � یلع ماما  هک  دراد  تلالد  روط ، نیمه  دـندرک . شراکنا 
رب ینامسآ  سدقم  تعیرش  ساسا  عقاو ، رد  تخانش . یمن  ار  شا  هدنهد  يزور  قلاخ و  یـسک  دوبن ، یفرعم  نآ  رگا  و  هدروخ ؛ مقر  اجنآ 

. تسا هتشگ  راوتسا  هیاپ  نیمه 

اه یتخس  رد  يرطف  تفرعم  روهظ 

(. مود ءزج  زا  باب 14   ) ح6 ص85 ، تاجردلا ، رئاصب  - 1
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: دیامرف یم  لاعتم  يادخ 

(1) ؛  � َنوُکِرُْشی ْمُه  اَذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اَذِإَف  �

دنناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادخ  دنوش ، یم  راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه 

. دنوش یم  كرشم  داد ، ناشتاجن  یکشخ  هب  نوچ  و 

(2) ؛  � ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  ّاَلِإ  اِنتاَیِآب  ُدَحْجَی  اَمَو  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِشَغ  اَذِإَو  �

داد و ناشتاجن  نوچ  و  دـننک ؛ صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دـنناوخب و  ار  ادـخ  دریگ ، ارف  ار  نانآ  ربا  ياه  هدوت  نوچ  یجوم  هک  یماگنه 
. دنک یمن  راکنا  ساپسان  نئاخ  ره  زج  ار  ام  ياه  هناشن  دنتسه . ور  هنایم  نانآ  زا  یخرب  دناسر ، یکشخ  هب 

َءاَش ْنِإ  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  اَم  ُفِشْکَیَف  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َلب  َنِیقِداَص *  ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوُعْدَت  هللا  َْریَغَأ  ُهَعاَّسلا  ُمُْکتَتَأ  َْوأ  هللا  ُباَذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَرَأ  ُْلق  �
(3) ؛  � َنوُکِرُْشت اَم  َنْوَْسنَتَو 

یم ار  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  دییوگتـسار  رگا  دـبایرد  ار  امـش  زیخاتـسر  ای  دـسر ، رد  ار  امـش  ادـخ  باذـع  رگا  وگب : نارفاک ] هب  ربماـیپ  يا  ]
رارق وا  کیرش  ار  هچنآ  دنک و  یم  فرطرب  امش  زا  دیناوخ  یم  نآ  يارب  ار  هچنآ  دهاوخب ، وا  رگا  دیناوخ و  یم  ار  وا  طقف  هکلب  دیناوخ !؟

. دینک یم  شومارف  دیهد  یم 

هیآ 65. (، 29  ) توبکنعلا - 1
هیآ 32. (، 31  ) نامقل - 2

تایآ 40 41. (، 6  ) ماعنالا - 3
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(1) ؛  � ًاداَْدنَأ هِلل  َلَعَجَو  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناَک  اَم  َیِسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اَذِإ  َُّمث  ِهَیلإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  ٌّرُض  َناَْسنْإلا  َّسَم  اَذِإَو  �

، دنک اطع  یتمعن  وا  هب  دوخ  بناج  زا  نوچ  سپـس  دناوخ . یم  ار  وا  هدرک  تشگزاب  شراگدرورپ  يوس  هب  دـسر ، یبیـسآ  ناسنا  هب  نوچ 
. دهد یم  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  دیامن و  یم  شومارف  درک  یم  اعد  وا  هاگرد  هب  رت  شیپ  بیسآ )  ) نآ ِعفر  رد  هک  ار  نآ 

ُهاَّیِإ ّاَلِِإ  َنوُعْدَـت  ْنَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اَذِإَو  ًامیِحَر *  ْمُِکب  َناَک  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َکـْلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر  �
2) �)؛ ًاروُفَک ُناَْسنِْإلا  َناَکَو  ُْمتْضَرْعَأ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاََّجن  اَّمَلَف 

امـش اب  هراومه  وا  دـییوجب ؛ يزور ]  ] وا لضف  زا  ات  دروآ  یمرد  تکرح  هب  ایرد  رد  امـش  يارب  ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ 
یکـشخ يوس  هب  ار  امـش  نوچ  ددرگ و  یم  دیدپان  دـیناوخ  یم  وا  زج  ار  هک  ره  دـسرب ، يا  همدـص  امـش  هب  ایرد  رد  نوچ  تسا . نابرهم 

. تسا ساپسان  هراومه  ناسنا  دیوش . یم  نادرگ  يور  دیناهر ،

. دننک يروآدای  نادب  ار  مدرم  ات  درک  ثوعبم  ار  شناربمایپ  دنوادخ  تسا ، هدش  هداهن  يرطف  تفرعم  رب  عیارش  ساسا  نوچ  سپ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد   � نینمؤملاریما

... ِلوُقُْعلا َِنئافَد  ْمَُهل  اوُریُثیَو  ِغِیْلبَّتلِاب  ْمِْهیَلَع  اوُّجَتْحَیَو  ِِهتَمِْعن  َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذیَو  ِِهتَرِْطف  َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْسَِیل  ُهَءاَِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  َرَتاَوَو  ُهَلُسُر  ْمِهِیف  َثَعَبَف 
(3)؛

ار شنالوسر  درک و  ثوعبم  نامدرم  نایم  رد  ار  ناربمایپ  دنوادخ 

هیآ 8. (، 39  ) رمزلا - 1
 . تایآ 66 67 (، 17  ) ءارسإلا - 2

ص38. لوا ، هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 3
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هنیجنگ دـنروایب و  نانآ  دای  هب  ار  هدـش  شومارف  تمعن  دـننک و  هبلاطم  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  ات  تشاد  لیـسگ  ناـنآ  يوس  هب  یپرد  یپ 
. دننک راکشآ  ناشیا  رب  ار  درخ  ياه 

درک ثوعبم  ار  شقلخ  نیرت  فیرش  نیرتهب و  ینعی   � هللا لوسر  دمحم  ماجنارس ،

: دومن فیصوت  نینچ  ار  شباتک  دهد و  رکذت  ناحبس  يادخ  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  وا  يارب  ار  نآرق  باتک  و 

(1) ؛  � ًارْکِذ اَّنَُدل  ْنِم  َكاَْنیَتآ  ْدَقَو  �

. میداد رکذ  دوخ  شیپ  زا  اروت 

(2) ؛  � ٌكَراَبُم ٌرْکِذ  اَذَهَو  �

. تسا هتسجخ  كرابم و  يرکذ  باتک  نیا 

(3) ؛  � ُهَرَکَذ َءاَش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت *  اهَّنِإ  �

. دریگ یم  دنپ  دهاوخ ، هک  ره  تسا ؛ يروآدای  تایآ  نیا 

(4) ؛  � ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  �

؟ تسه يا  هدنروآدای  ایآ  سپ  میا ؛ هدرک  ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  اعطق 

(5) ؛  � ٌدیِهَش َوُهَو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناَک  ْنَِمل  �يرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  �

. تسا يروآدای  رکذت و  هیام  دشاب ، دهاش  هداد  ارف  شوگ  هک  ره  ای  یلدبحاص  ره  يارب  نآرق ،)  ) نیا اعطق 

هیآ 99. (، 20  ) هط - 1
هیآ 50. (، 21  ) ءایبنالا - 2

تایآ 11 12. (، 80  ) سبع - 3
هیآ 22. (، 54  ) رمقلا - 4

هیآ 37. (، 50  ) ق - 5
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(1) ؛  � َنینِمْؤُْمِلل �يرْکِذَو  ِِهب  َرِْذُنِتل  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَص  ِیف  ْنُکَیاَلَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباَتِک  �

يارب یهد و  رادشه  نآ  هلیسو  هب  ات  دشاب  یگنت  نآ ، هیحان  زا  وت ، هنیس  رد  دیابن  سپ  تسا  هدش  هداتـسرف  ورف  وت  يوس  هب  هک  تسا  یباتک 
. دشاب يروآدای  رکذ و  نانمؤم ،

(2) ؛  � َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  �

. میتسه نآ  نابهگن  دوخ  اعطق  میا و  هدرک  لزان  ار  نآرق ]  ] رکذ نیا  ام  دیدرت ، یب 

(3) ؛  � ِرَشَْبِلل �يرْکِذ  ّاَلِإ  َیِه  اَمَو  �

. تسین رشب  يارب  يروآدای  زج  تایآ  نیا 

ربمایپ تسا . يرطف  تفرعم  روآدای  میرک  نآرق  هک  دراد  تلالد  حوضو  هب  تایآ  نیا 

: تسا هدمآ  ، � يرکسع نسح  ماما  ریسفت  رد  دنرشب . يارب  يرطف  تفرعم  ناروآدای  مه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  همئأ  و 

. دنرب یم  هانپ  وا  هب  همه  بابسا ، نتفر  نیب  زا  نارگید و  زا  تسد  ندش  هاتوک  اه و  یتخس  جایتحا و  ماگنه  هک  تسوا  هللا ؛

شتسرپ تدابع و  هتسیاش  وا  ریغ  یسک  هک  ادخ  میوج . یم  تناعتـسا  ادخ  زا  میاهراک  مامت  نداد  ماجنا  يارب  ینعی  هللا ؛) مسب  : ) دیوگ یم 
. دوش هدناوخ  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدننک  تباجا  دوش و  هتساوخ  هانپ  وا  زا  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدنهد  هانپ  تسین 

هیآ 2. (، 7  ) فارعألا - 1
هیآ 9. (، 15  ) رجحلا - 2

هیآ 31. (، 74  ) رثّدملا - . 3
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هک نک  تلالد  ییاـمنهار و  ادـخ  هب  ارم  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع   � قداـص ماـما  هب  يدرم  هک  تسا  ناـمه  نیا  دومرف :  � ماما
یتشک راوس  هک  هدش  چیه  ایآ  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : ترـضح  دنا . هتخادـنا  ریحت  هب  ارم  دـنا و  هدرک  لادـج  دایز  نم  اب  ناگدـننک  لادـج 

؟ دنک تتیافک  ات  یـشابن  دلب  مه  انـش  دهد و  تتاجن  دشابن  مه  يرگید  یتشک  دنکـشب و  یتشک  هک  هدش  ایآ  دومرف : يرآ . تفگ : يوش ؟
. يرآ تفگ : دناهرب ؟ هکلهم  زا  ار  وت  دناوتب  هک  تشاد  یگتسب  ّقلعت و  يزیچ  هب  عقوم  نآ  رد  َتلِد  ایآ  دومرف : يرآ . تفگ :

هک هاگ  نآ  تسا ، هدنهد  هانپ  درادن و  دوجو  يا  هدنهد  تاجن  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدنهد  تاجن  هک  تسادـخ  وا  دومرف :  � قداص ترضح 
(1). تسین يا  هدنهد  هانپ  چیه 

رذ ملاع  هرابرد  تاّیرظن  یخرب 

. دنراد یفلتخم  تاّیرظن  نادنمشناد  هدمآ ، نایم  هب  نخس  نامیپ  دهع و  قاثیم و  زا  اه  نآ  رد  هک  یتایآ  هرابرد 

. مییامن هیجوت  لیوأت و  هک  نیا  نودب  میروآ ؛ یم  نامیا  تایآ  رهاظ  هب  دنیوگ : یم  اسراپ  ناثدحم 

. دنا هدرک  لمح  لیثمت  زاجم و  هراعتسا و  هب  ار  اه  نآ  یخرب 

. دنا هدومن  لمح  ناهرب ، لقع و  ندش  لماک  زا  دعب  فیلکت ، ملاع  رد  قاثیم  ذخا  هب  ار  اه  نآ  زین  یهورگ  و 

. تسا تایاور  تایآ و  رهاظ  فالخرب  رخآ  هیرظن  ود  نیا 

قاثیم ملاع  رب  ییاه  لاکشا 

(. دیحوتلا باتک  زا  موس  باب   ) ح16 ص41 ، ج3 ، راونألاراحب ، - 1
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(1): دوش یم  حرط  هصالخ  روط  هب  هک  دنا  هدرک  حرطم  نآ  دروم  رد  ییاه  لاکشا  دنرادن  لوبق  ار  قاثیم  ملاع  دوجو  هک  یهورگ 

؛ تسا يویند  ياه  ندب  زا  ریغ  ییاه  ندب  هب  حاورا  قلعت  بجوم  قاثیم  ملاع  دوجو   1

. تسا خسانت  نیا  و 

ياریذپ هک  دوب  هدش  لماک  ناشیاه  لقع  ای  دندرک  رارقا  دنتفرگ و  رارق  باطخ  دروم  هدش و  هدیشک  نوریب  مدآ  تشپ  زا  هک  یتارذ  نیا   2
. هن ای  دندش ، فیلکت 

هدـشن لماک  رگا  یلو  دـنروآ !؟ یمن  دای  هب  ار  نآ  دـش  لماک  مه  ناشیاهدرخ  دـندمآ و  ایند  نیا  هب  یتقو  ارچ  سپ  دوب ، هدـش  لـماک  رگا 
رارقا دوبن و  حیحص  اه  نآ  هب  ندرک  باطخ  دوب ،

. دوب لطاب  اه  نآ  تداهش  و 

؟ دنتفرگ ياج  مدآ  تشپ  رد  تارذ  همه  نیا  هنوگچ   3

. تسا مهف  لقع و  تایح و  لوصح  طرش  ندب   4

قاقحتـسا رد  دوب ، ملاع  نآ  يارب  طقف  رگا  تسا ؟ تجح  مه  ایند  نیا  رد  ای  دوب ، تجح  اـه  نآ  رب  ماـگنه  نآ  رد  طـقف  قاـثیم  نیا  اـیآ   5
؟ دروآ یمن  دای  هب  ار  نآ  یسک  ارچ  سپ  تسا ، تجح  مه  ایند  نیا  يارب  رگا  و  تسین ؛ یفاک  مذ ، حدم و  باقع و  باوث و 

لوا لاکشا  باوج 

؛ تسانبم نیا  فالخرب  تایاور  ياضتقم  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، يویند  ياه  ندب  زا  ریغ  يرذ  ياه  ندـب  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  لاکـشا  نیا 
زا شیپ  لاس  هک 2000  دراد  یحور  وا  هدـش . قلخ  رذ  هبترم  رد  ناسنا  نیمه  تسا و  يرذ  ياه  ندـب  ناـمه  نیع  يویند  ياـه  ندـب  اریز 

. تسا هداهن  ایند  نیا  هب  اپ  یهلا  ریدقت  هب  هک  نیا  ات  هدرک  تکرح  ماحرا  بالصا و  رد  حور ، نیمه  اب  هدش و  هدیرفآ  اه  ندب 

. دینک هعجارم  رذ  ملاع  رکنم  یلع  رفملا  ّدس  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 1
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. تسوا تقیقح  زا  جراخ  دیازفا  یم  وا  هب  هیذغت  اب  هچنآ  دنک و  یم  ومن  دشر و  هیذغت  اب  ناسنا  ایند ، نیا  رد 

مود لاکشا  باوج 

. دوب عمج  اه  نآ  رد  فیلکت  طیارش  دندوب و  دنم  هرهب  لماک  لقع  زا  قاثیم  رذ و  ملاع  رد  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  تایاور  تایآ و  رهاظ 

: تسا نیا  تایاور  حیرص  هک  نانچ  تسادخ ؛ راک  دنا  هدرک  شومارف  ار  قاثیم  هک  نیا 

(1) ؛  ُهَتَفِْرعَم ْمِِهبُوُلق  ِیف  َتَْبثَأَو  ُهَتَیْؤُر  ْمُهاَْسنَأ 

. درک تیبثت  ناشیاه  لد  رد  ار  تفرعم  درب و  ناشدای  زا  ار  دوخ  تیؤر 

یم دای  زا  باوخ  رد  دـنک ، یم  كرد  يرادـیب  لاح  رد  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  ناسنا  يارب  باوخ  ماگنه  یـشومارف  ناـسب  یـشومارف  نیا 
. درب

هب يزور  ار  تیؤر  نیا  هک  دراد  تحارـص  تایاور  و  دنوش ؛ یم  رادـیب  دـنریم ، یم  هک  هاگ  نآ  دـنا و  باوخ  رد  مه  ایند  نیا  رد  اه  ناسنا 
. دروآ دنهاوخ  دای 

موس لاکشا  باوج 

. تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  ارچ  تسین ؛ راوشد  دیعب و  چیه  یهلا  تردق  هب  هجوت  اب  مدآ  تشپ  رد  تارذ  همه  نداد  ياج 

: مراهچ لاکشا  باوج 

ره هب  تسا ؛ یهلا  ياطع  طقف  اه  نآ  لوصح  طرـش  هکلب  تسین ، مهف  لقع و  تایح و  لوصح  طرـش  يویند ، تروص  نیا  هب  ندب ، دوجو 
. دهاوخب ار  هچنآ  دهد  یم  دهاوخب ، هک 

: دش لاوس   � قداص ماما  زا  هک  تسا  تیاور  رد 

(2) ؛  ِقاَثیِْملا ِیف  ِینْعَی  ُهُوباَجَأ ، ْمَُهلَأَس  اَذِإ  اَم  ْمِهِیف  َلَعَج  َلاَق : ٌّرَذ ؟ ْمُهَو  اُوباَجَأ  َْفیَک 

(. داعملا لدعلا و  باتک  زا  لدعلا  باوبا  باتک  زا  مهد  باب   ) ح51 ص254 ، ج5 ،  راونألاراحب ، - 1
ح57. ص257 ، ج5 ، راونألاراحب ، - 2
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؛ دـنداد شباوج  درک ، لاوس  اـه  نآ  زا  یتقو  هک  داد  رارق  يزیچ  اـه  نآ  رد  دومرف : دـنداد ؟ باوج  هنوگچ  ندوبن  شیب  یتارذ  هک  اـه  نآ 
. قاثیم رد  ینعی 

: دومرف زین ،

(1) ؛  ِِهب �یفَتْکا  اَم  ْمِهِیف  َعَنَص 

. درک یم  تیافک  راک  نیا  يارب  هک  داد  رارق  يزیچ  اه ، نآ  رد 

مجنپ لاکشا  باوج 

تشگ و تباث  مدآ  ینب  ياـه  لد  رد  تفرعم  اریز  اـیند ؛ رد  تجح  ماـمتا  يارب  مه  دوب ، ملاـع  نآ  رد  تجح  ماـمتا  يارب  مه  قاـثیم  ذـخا 
. تشذگ نآ  حیضوت  هک  نانچ  تسین ، تجح  مامتا  زا  عنام  هجو  چیه  هب  نآ  یشومارف 

. دوش یمن  هدید  اه  نآ  رکذ  هب  يزاین  هک  هدش  حرط  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  ياه  لاکشا 

. تسا هّیقت  فالخرب  هک  دراد  دوجو  يروما  تایاور ، نیمه  رد  نوچ  تسین ؛ حیحص  مه  هیقت  رب  تایاور  نیا  لمح  لامتحا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد   � دیفم خیش  نانخس  لقن  زا  دعب   ، (2) لوقعلا هآرم  رد  ، � یسلجم راوگرزب  همالع 

. تسا نید  همئا  لاعتم و  دنوادخ  رب  تأرج  تسس  هوجو  فیعض و  ياه  لاکشا  نیا  اب  ضیفتسم  تایاور  تایآ و  رهاوظ  در 

یمن ّهلدا  نیا  اب  هک  یمهف  یم  ینک ، لمات  بوخ  هتشگ  دراو  اه  نآ  رب  هک  ییاه  لاکـشا  هدش و  رابخا  نیا  در  بجوم  هک  يا  هلدا  رد  رگا 
. تسا همیرک  هیآ  رهاظ  قفاوم  هک  ناوارف  تایاور  همه  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دومن ؛ در  ار  تیاور  کی  یّتح  دوش 

(. رفکلا نامیالا و  باتک  زا  مالسالا ... نامیالا و  باوبا  زا  موس  باب   ) ح20 ص102 ، ج67 ، راونألاراحب ، - 1
ص44. ج7 ، لوقعلا ، هآرم  - 2
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زین هدروآ و  شریـسفت  رد  يزار  هک  رذ  ملاع  توبث  هراـبرد  ار  يوبن  تاـیاور  هدرک و  لـقن  هراـب  نیا  رد  ار  یـضترم  دیـس  نانخـس  سپس ،
! دیازفیب شتاجرد  ّولع  رب  دنوادخ  تسا ؛ هداد  باوج  اه  نآ  همه  هب  هدومن و  لقن  ار  هلزتعم  ياه  لاکشا 

دهع و تایاور  هرابرد  دوخ  هتفگ  زا  دیفم  خیش  هک  تسا  هدرک  لقن  ینامـسج ، داعم  ثحب  رد  ، � یسلجم همالع   (1) نیقیلا قح  باتک  رد 
. تسا هدرک  هبوت  نآ  زا  هتشگرب و  قاثیم 

زا نارگید  لیلخ و  یجاح  دـش و  دـنلب  راضح  همه  زا  تنـسحا » تنـسحا ،  » يادـص درب ، نایاپ  هب  اج  نیا  رد  ار  دوخ  مالک  یحابـص  نوچ 
. دیسر نایاپ  هب  یهلا  تیانع  فطل و  هب  یحابص ، نانخس  نیا  اب  مه ، سلجم  نیا  دندرک . ینادردق  رکشت و  یحابص  ياقآ 

هللا اناده  نأ  الول  يدتهنل  اّنک  ام  اذـهل و  انادـه  ام  یلع  لاح ، ّلک  یلع  ًادـبأ  ًامئاد  ًابّیط  ًاریثک  ًادـمح  هلهأ ، وه  امک  نیملاعلا  ّبر  هّللدـمحلا 
. یلاعت

ناسل انل  لعجا  و  كدوجو ، کلضفب  اّنم  لّبقت  اّنبر  هللا . ءاقل  موی  یلإ  نآلا  نم  نیموصعملا  نیرهاّطلا  نیبّیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  و 
. نیمحارلا محرأ  ای  تانمؤملا ، نینمؤملل و  انیدلاول و  انل و  رفغا  و  میعنلا ، هّنج  هثرو  نم  انلعجا  و  نیرخآلا ، ِیف  قدص 

ق  . یناثلا 1377 ه يدامج 

يدورهاش يزامن  یلع  رقحألا ،

هیامن

تایآ هیامن 

ص337. نیقیلا ، قح  - 1
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تاحفص ( 2  ) هرقبلا تایآ 

انَتْمَّلَع 179 ام  ّاَلِإ  اَنل  َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  اُولاَق  32

َباتِْکلا 97 َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  79

َنُوِتناَق 145 َُهل  ٌّلُک  116

222 ًافینَح َمیهاَربِا  َهَِّلم  135

ًهَْغبِص 107،221 هللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  هللا  َهَْغبِص  138

ِْملِْعلا 178،198 َنِم  َکَئاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  145

نوعجار 143 هیلإ  ّانإ  ّانإ هللا و  156

اوُعَبَّتا 193 َنیذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ  166

99 ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َال  َو  168

201 ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  185

َلْسَّنلاَو 137 َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو  205

هللا 195 َثَعَبَف  ًهَدِحاو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک  213

َءاش 179 اِمب  ّاَلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  نوُطیُِحیَالَو  255

100 ِءاَشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَیَو  َْرقَْفلا  ْمُکُدِعَی  ُناَْطیَّشلا  268

هللا 179 ِلَُعی  ُمُکُمّ َو  هللا  اوُقَّتاَو  282

216 اهَعْسُو ّاَلِإ  ًاسْفَن  هللا  ِلَُکیال  ُفّ 286

(3  ) نارمع لآ 
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104 َنوُِعبَّتَیَف ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اّماَف  7

96 َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهللا  َتَنَْعل  61

188 ُهوُعَبَّتا َنیذََّلل  َمیهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوأ  َّنِإ  68

194 َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَنََّیب  ْدَق  118

202 َنیِقَّتُْمِلل ٌهَظِعْوَمَو  ًيدُهَو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اَذَه  138

181 َثََعب ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  هللا  َّنَم  ْدََقل  164

(4  ) ءاسنلا

144 ْمُکَنْعَضْرَأ ِِیتا�لَّلا  ُمُُکتاَهُّمُأَو  23

ِهِْملِِعب 198 َُهلَْزنَأ  166

137 َکَلَه ٌؤُْرما  ِنِإ  176

(5  ) هدئاملا

144 ْمَُکل ٌّلِح  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماَعَطَو  5

194 َنُولِقْعَیَال ْمُهُرَثْکَأَو  103

َو179 َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإَو  110

(6  ) ماعنالا

170 َروُّنلاَو ِتاُملُّظلا  َلَعَجَو  1

228 هللا ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَرَأ  ُْلق  41 ، 40

ْمُکُولِداجِیل 74 ْمِِهئاِیلْوأ  َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  121

(7  ) فارعألا

231 َكِرْدَص ِیف  ْنُکَیَالَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباَتِک  2
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َو72 اََنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  اَنَسُْفنَأ  اَنْمَلَظ  اَنَّبَر  23

108 ْمَُکل اَم  هللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای   73 ، 65 ، 59

108 ّاَلِإ ِّیبَن  نِم  هَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  اَمَو  94
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224 ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُؤِیل  اُوناک  امَف  101

223 ، 220 ، 218 یلب 106 ، اولاق  مُّکِبَِرب  ُتَْسلَأ  172

192 َنیِلفاَغ اَذَه  ْنَع  اّنُک  ّانِإ  ِهَمایِقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  172

(8  ) لافنألا

137 یَیْحَیَو َِیب  هَنّ ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  42

76 َصَکَن ِناتَئِْفلا  ِتَءاَرَت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراج  ّینِإ  48

(9  ) هبّوتلا

َنیِکِرْشُْملا 101 َنِم  ٌءيَرب  هللا  َّنَأ  3

97 ْمِهِهاْوفَِأب هللاَرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  32

(10  ) سنوی

97 ُْمْتنَأ ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  َو  یلَمَع  ِیل  لُقَف  َكُوبَّذَک  نإَو  41

نُولِقْعَیَال 176 َنیذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  100

(11  ) دوه

198 ْمَُکل اُوبیِجَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  14

َکُّبَر 196 َمِحَر  ْنَم  ّاَلِإ   * َنیِِفلَتُْخم َنُولاَزَیَالَو  119 ، 118

(13  ) دعّرلا

204 َو 180 ، ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  هللاِاب  یَفَک  ُْلق  43

(14  ) میهاربإ

197 َساّنلا َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  1

193 ُْرمَألا َیُِضق  اَّمل  ُناَْطیَّشلا  َلاَقَو  22
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(15  ) رجحلا

َنوُِظفاَحل 231 َُهل  ّانِإَو  َرْکِّذلا  اْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  9

72 ینَْتیَوْغَأ اَِمب  َِّبر  39

ُنیِقَْیلا 156 َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو  99

(16  ) لّحنلا
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202 ... ًاناَْیِبت َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  89

197 ِیَُبِتل َنّ ّاَلِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَمَو  64

(17  ) ءارسإلا

ُمَْوقَأ 202 َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذَه  َّنِإ  9

ًاناَسْحِإ 145 ِنیَِدلاَْولِابَو  ُهاَّیِإ  ّاَلِإ  اوُُدبْعَت  ّاَلَأ  َکُّبَر  یَضَق  َو  23

96 ًاریبَک 60 ،  ًاُّولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  43

ِهِدْمَِحب 146 ِبَُسی  ُحّ ّاَلِإ  ءْیَش  نِم  نِإَو  44

ِهَمایِْقلا 140 ِمْوَی  َْلبَق  اَهوُِکلْهَم  ُنَْحن  ّاَلِإ  هَیْرَق  ْنِم  نِإَو  58

229 َْکلُْفلا ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر  67  ، 66

(18  ) فهکلا

194 َءاش ْنَمَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو  29

136 اَه�یصْحَأ ّاَلِإ  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَص  ُرِداَُغی  َال  49

178 ًهَمْحَر ُهاْنیَتآ  انِداَبِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف  65

(19  ) میرم

179 ِْملِْعلا َنِم  ینَئاج  ْدَق  ّینِإ  َِتبَأ  اَی  43

143 ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ  95 ، 94 ، 93

(20  ) هط

230 ًارْکِذ 199 ، ّانَُدل  ْنِم  َكاْنیَتآ  ْدَقَو  100 ، 99

205 یَقْشَیَالَو 202 ، ُّلِضَیالَف  َياَدُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  123

(21  ) ءایبنألا
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230 ٌكَراَبُم ٌرْکِذ  اَذَهَو  50

ًاْملِعَو 178 ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ًاطُولَو  74

(22  ) ّجحلا
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ِهب 222 َنیِکِرْشُم  َْریَغ  هِلل  َءاَفَنُح  31

(24  ) رّونلا

181 ُلَثَم ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهللا  35

(26  ) ءارعّشلا

97 َنُولَمْعَت 61 ،  اَّمِم  ٌءيَرب  ّینِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنإف  216

74 ُِنیطایَّشلا ُلَّزَنَت  نَم  یَلَع  ِبَنُأ  ْمُُکئّ ْلَه  222 ، 221

(27  ) لمّنلا

ًاْملِع 179 َناَْمیَلُسَو  َدُوواَد  اَْنیَتآ  ْدََقلَو  15

ِمیظَْعلا 183 ِشْرَْعلا  ُّبَر  26

َنوُکِرُْشی 80 اَّمَع  هللا  �یلاَعَت  63

(28  ) صصقلا

هللا 205 َنِم  يًدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنِّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو  50

138 ُهَهْجَو 136 ، ّاَلِإ  ٌِکلاَه  ءْیَش  ُّلُک  88

(29  ) توبکنعلا

ًاْکفِإ 96 َنوُُقلْخَتَو  17

228 هللا 107 ، اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإف  65

(30  ) موّرلا

222 ، 220 ، 219 هللا 107 ، َهَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  30

(31  ) نامقل

228 هللا اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِشَغ  اذِإَو  32
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(33  ) بازحألا

192 انَءاَرَبُکَو انَتَداَس  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاَقَو  68 ، 67

(34  ) أبس

192 اوُرَبْکَتْسا َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  32 ، 31

(35  ) رطاف
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99 ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِِإ  6

142 ُریِصَْبلاَو یَمْعَْالا  يِوَتْسَی  اَمَو  21 ، 20 ، 19

(36  ) سی

204 نِیبُم ماَمِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  12

100 ٌنیبُم ٌّودَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَتَال  60

156 ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَی  َنَأ  ًاْئیَش  َداَرَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اَمَّنِإ  82

(37  ) تافاّصلا

143 ِمیحَْجلا َیلَإل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث  68

80 ، 74 هللا 61 ، َداَبِع  ّاَلِإ  َنوُفِصَی *  اَّمَع  هللا  َناَْحبُس  60 ، 159

َنوُفِصَی 61 اَّمَع  ِهَّزِْعلا  َِّبر  َّکِبَر  َناَْحبُس  180

(38  ) ص

73 َكَدابِع ّاَلِإ  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق  83 ، 82

(39  ) رمّزلا

98 ْمُْکنَع ٌّینَغ  هللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  نِإ  7

229 ُهَّبَر اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَو  8

199 اِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  هللا  23

107 ... َضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئلَو  38

103 اَِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَْالا  یَّفَوَتَی  هللا  42

(40  ) نمؤم

184 َشْرَْعلا َنُولِمْحَی  َِنیذَّلَا  7
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214 ِِهتاَیآ 167 ، ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  13

137 ِیَْبلِاب ِتانّ ُْلبَق  ْنِم  ُفُسُوی  ْمُکَءآَج  ْدََقلَو  34

(42  ) يروّشلا
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156 ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  11

202 َنازیِْملاَو ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  هللا  17

(43  ) فرخّزلا

199  ، َُهل 74 ْضّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَمَو  36

(45  ) هیثاجلا

199 ِّقَْحلِاب َْکیَلَع  اهُوْلتَن  هللا  ُتایآ  َْکِلت  6

137 ُرْهَّدلا ّاَلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  24

(49  ) تارجحلا

217 ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَزَو  َنامیِْالا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  7

(50  ) ق

230 ٌْبلَق َُهل  َناَک  ْنَِمل  يَرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  37

(53  ) مّجنلا

143 یهَْتنُْملا َّکِبَر  یلِإ  42

226 �یلوُْالا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اَذَه  56

(54  ) رمق

230 رِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو  22

(55  ) نمحرلا

139 َّکِبَر ُهْجَو  یَْقبَیَو  ناَف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  27 ، 26

156 نْأَش ِیف  َوُه  مْوَی  َّلُک  29

218 ُناسْحِْالا ّاَلِإ  ِناسْحِْالا  ُءازَج  ْلَه  60
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(58  ) هلداجملا

75 ِناْطیَّشلا َبزِح  َّنِإ  الَأ  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  َکَئلْوُأ  19

217 َنامیإلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  22

(59  ) رشحلا
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142 ِهَّنَجلا ُباَحْصَأَو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسَیَال  20

156 وُه ّاَلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  هللا  َوُه  22

(65  ) قالّطلا

اهاتآ 216 ام  ّاَلِإ  ًاسْفَن  هللا  ِلَُکیَال  ُفّ 7

(67  ) کلملا

192 اّنُک اَم  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اّنُک  َْول  اُولاَقَو  10

(69  ) هّقاحلا

184 ٌهَِینامَث ِذئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َّکِبَر  َشْرَع  ُلِمْحَیَو  17

137 هَِیناْطلُس ِنَع  یّ َکَلَه  29

(74  ) رثّدملا

231 ِرَشَْبِلل يرْکِذ  ّاَلِإ  َیِه  امَو  31

(80  ) سبع

230 ُهَرَکَذ َءآَش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت *  اهَّنإ  12 ، 11

(86  ) قراّطلا

202 ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  13

(89  ) رجفلا

144 ًاّفَص ًاّفَص  ُکَلَْملاَو  َکُّبَر  َءاَجَو  22

(96  ) قلعلا

143 یعْجُّرلا َّکِبَر  َیلِإ  َّنإ  8

(109  ) نورفاکلا
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99 ُْمتدَبَع اَم  ٌَدباَع  اَنَأ  َال  و  َنوُُدبْعَت *  اَم  ُُدبْعَأَال  4 ، 2

(112  ) صالخإلا

95 ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  4 ، 3

تایاور هیامن 
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207 ِِّیلَْجلا ِناهُْرْبلاَو  ءیضُْملا  ِروُّنلِاب  ُهَثَعَْتبِا  � نینمؤملاریما

223 ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َمَدآ  ِرْهَظ  ْنِم  َجَرْخَأ  � رقاب ماما 

216 ِساّنلا ِیف  َلِعُج  ْلَه  هللا  َکَحَلْصَأ  � قداص ماما 

139 ِیتَّلا َّلَجَوَّزَع  هللا  ُباْوبَأ  ْمُه  ُءاَیِصْوَألا  � قداص ماما 

ُّسَُمیَالَو 118 ُّسَُجیَالَو  ُّسَُحیَال  يذَّلا  هِلل  ُدْمَْحلَا  � قداص ماما 

113 ِدَمَّْصلا ِدَحْالا  ِدِحاْولا  هِلل  ُدْمَْحلَا  � نینمؤملاریما

114 ِداهِْملا ِعِطاسَو  ِدابِْعلا  ِِقلاخ  هِلل  ُدْمَْحلَا  � نینمؤملاریما

114 ِْفیَْکلا ِیَکُمَو  ِفّ ِْثیَْحلا  ِّثِیَُحم  هِلل  ُدْمَْحلَا  � رقاب ماما 

222 ِهَرْطِْفلا َنِم  ُهَّیِفینَْحلَا  � قداص ماما 

�222 َنینِمْؤُْملاِریمَأ ُهَفِْرعَم  ُهَْغبِّصلَا  � قداص ماما 

106 َفَصُوی ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  هللا  � قداص ماما 

215 َکَسْفَن یْنفِّرَع  ّللا 
�

َّمه � قداص ماما 

113، ِبوُرُّضلاَو ِهابْشَْالا  ِنَع  �یلاعَتُْملَا  � نینمؤملاریما

215 ْنِم َلاق : َیِه ؟ ْنَم  ِْعنُص  ْنِم  ُهَفْرعَْملَا  � قداص ماما 

115 ِهِْقلَخ ْنِم  ٌْولِخ  یلاعَتَو  َكَرابَت  هللا  َّنِإ  � رقاب ماما 

214 ِّهِبَر ْنَع  ُهَنید  َذَخَأ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  � نینمؤملاریما

112 ُُهتَفِْرعَم هللا  ِهَدابِع  َلَّوَا  َّنِإ  � نینمؤملاریما

114 ًهَّیَِدب َْتناک  لوُصُأ  ْنِم  َال  َهَّیِرَْبلا  َفُونُص  َأَْشنَأ  � نینمؤملاریما
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107 ٌّیلَع اذه  َّنَأَو  یلوُسَر  دمحم  اذه  َّنَأ  � رقاب ماما 

223 یلِإ ِلُسُّرلا  َنِم  َقَبَس  ْنَم  ُلَّوَا  � قداص ماما 

221 ُهتجح ُِتْبثَت  ِهَرْطِْفلِاب  � اضر ماما 

117 هِلل ُدْمَْحلَا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  � اضر ماما 

209 اِنبَو 139 ، هللا ، َفِرُع  اِنبَو  هللا ، َِدبُع  اَِنب  � رقاب ماما 

215 ٌءْیَش َکَلِهَج  امَف  ءْیَش ، ِّلُِکل  َْتفَّرَعَت  � نیسح ماما 

224 َِفقْوَْملا اوُسَنَو  ُهَفِْرعَْملا  ِتَتَبَث  � رقاب ماما 

213 َكوُدَّحَوَالَو َكُوفَرَع  ام  َکَناَْحبُس ! � اضر ماما 

216 ِدابِْعِلل َْسَیل  ءایْشَأ  ُهَّتِس  � قداص ماما 

221 ِقاثیْملا ِیف  هیالْولِاب  َنینِمْؤُْملا  َغَبَص  � قداص ماما 

207 ٌقِطان ٌِتماصَو  ٌرِجاز  ٌِرمآ  ُنآْرُْقلاَف  � نینمؤملاریما

125 ِهَفَْسلَْفلا یلِحَْتنُِمل  ًاسْعَتَو  ًهَْبیَخَو  ًاَّبَتَف  � قداص ماما 

210 ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا  هللا  یلاعَتَف  � قداص ماما 

118 ِهِْقلَخ ِیف  َوُه  َالَو  ِهیف  ُهُْقلَخ  َال  ٌِّینادْرَف ، � قداص ماما 

220 ِدیحْوَّتلا یَلَع  ًاعیمَج  مُهَرَطَف  � قداص ماما 

220 ِقاثیْملا َْدنِع  ِدیحْوَّتلا  یَلَع  ْمُهَرَطَف  قداص � ماما 

116 ِهِِقلاخ ِیف  ُدَجُویَال  ِْقلَْخلا  ِیف  ام  ُّلُکَف  � اضر ماما 

208 ُُهتَمْکِحَو ُهُرُون  َوُهَو  ُُهباَتِک  � قداص ماما 

221 ُهاَوبَأَف . هَرْطِْفلا یَلَع  َُدلُوی  دُولْوَم  ُّلُک  � مرکا لوسر 

213 اُوُبلْطَتَالَو ُهوُزَواجَتَتَال ، هللا  ُمالَک  � اضر ماما 
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148 ٌلاّمَح َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلِاب ، ْمُهْمِصاُختَال  � نینمؤملاریما

173 هَوْهَش َعَم  َلْقَع  َال  � نینمؤملاریما

217 ِِهلْضَف َو  هللا  َنِم  َوُه  َْلب  َهَمارَک ، َالَو  َال  � قداص ماما 

217 َهَفِْرعَْملا َدابِْعلا  هللا  ِلَُکی  ِفّ َْمل  � قداص ماما 
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118 ٌءْیَشلا َناَک  ْذِإ  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  � نینمؤملاریما

216 اُوفِْرعَی ْنَأ  ِهِْقلَخ  یلَع  َْسَیل هللا  � قداص ماما 

211 ُهِْعبَّتاَف ِِهتَفِص  ْنِم  ِْهیَلَع  ُنآْرُْقلا  َکَّلَد  ام  � نینمؤملاریما

121 ِءْیَّشلا ُءِّیَشُم  � مرکا لوسر 

224 ِتَتَبَثَف ْمَعَن  َلاق : اذه ؟ َناک  ًهَنَیاعُم  � قداص ماما 

212 ُهَدَبَع ْدَقَف  قِطان  یلِإ  یغْصَأ  ْنَم  � اضر ماما 

92 ِنآرُْقلا ِْریَغ  ِیف  َهَیادِْهلا  َبَلَط  نَم  � مرکا لوسر 

91 َقَْدنَزَت هللا  ِتاذ  ِیف  َرَّکَف  ْنَم  � نینمؤملاریما

206 ُحِصاّنلا َوُه  َنآْرُْقلا  اذه  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  � نینمؤملاریما

134 َسَبَْتقاَف ِِهب . َْسَیلَو  ًاِملاع  یّمَسَت  ْدَق  ُرَخآَو  � نینمؤملاریما

206 ُنیتَْملا ُْلبَْحلا  ُهَّنِإَف  هللا ، ِباتِِکب  ْمُْکیَلَعَو  � نینمؤملاریما

208 َکِماکْحَأ ِِعئآرَش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  ًانأُْرقَو  � داّجس ماما 

139 هللا َفِرُع  اَم  اَنَالَْولَو  � رقاب ماما 

و217 َال ، َلاق : ٌْعنُص ؟ َبَّبَح  اِمب  ِدابِْعِلل  ْلَه  � قداص ماما 

214 ِْهیَلَع 167 ، ِلیلَّدلِاب  ُّلاّدلا  َوُه  � نینمؤملاریما

140 اهِدوُجُو َدَْعب  اَهل  ینْفُْملا  َوُه  � نینمؤملاریما

207 یْقثُْولا ُُهتَوْرُعَو  ُنیتَْملا  هللا  ُْلبَح  َوُه  � اضر ماما 

220 هللا ُلوُسَر  دمحم  هللا ، ّاَلِإ  َهلِإ  َال  َوُه  � رقاب ماما 

220 َذَخَأ َنیح  هللا  ْمُهَرَطَف  ُمالْسِْالا . َیِه  � قداص ماما 

212 ِدیحْوَّتلا ِیف  ْزَواجَتَتَال  َدَمْحَأ ، ابَا  ای  � رفعج نب  یسوم 
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125 ِساّنلا یَلَع  ٌنامَز  یتْأَیَس  مِشاهابَأ ، ای  � يرکسع نسح  ماما 

141 ءْیَش ِّلُک  َْلبَق  َناک  يذَّلا  اَذ  ای  � داوج ماما 

215 ِِهتاِذب ِِهتاذ  یلَع  َّلَد  ْنَم  ای  � نینمؤملاریما

همانباتک

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


249 ص :

. میرک نآرق 

. هغالبلا جهن 

. هیداّجسلا هفیحصلا 

.� يرکسعلا نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا 

. لوا پاچ  هثیدحلا . يونینلا  هبتکم  نارهت : تایثعشألا .)  ) تایرفعجلا 4 ق .)  ) دمحم نب  دمحم  ثعشألا ، نبا  . 1

1422 ق. لوا : پاچ  یبرعلا . بتکلاراد  توریب : ریسفتلا . ملع  یف  ریسملا  داز  597 ق .)  ) یلع نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  يزوج ، نبا  . 2

1379 ش. مراهچ : پاچ  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق : تاقیلعتلا . 428 ق .)  ) یلعوبا انیس ، نبا  . 3

یمّویق داوج  قیقحت : هنـسلا . یف  هّرم  لمعی  اـم  یف  هنـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا  664 ق .)  ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  دیـس  سوواـط ، نـبا  . 4
1376 ش. لوا : پاچ  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  رشن  مق : یناهفصا .

1414 ق. هوُسا . رشن  مق : نوّسحلا .)  ) نایزیربت سراف  خیش  ششوک : هب  فوفطلا . یلتق  یلع  فوهلملا  . . 5

1417 ق. مق : . � تیبلا لآ  هسّسؤم  قیقحت : رئازلا . حابصم  . . 6

هظقیلا اراد  توریب : راـبخألا . رداونلا و  تاـیبدا و  یف  راـیخألا  هرماـسم  راربـألا و  هرـضاحم  باـتک  638 ق .)  ) نیدـلا ییحم  یبرع ، نـبا  . 7
پاچ 1388 ق. هیبرعلا .
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. رداصراد توریب : هّیّکملا . تاحوتفلا  . . 8

1370 ش. مود : پاچ  . � ءارهزلا تاراشتنا  مق : مکحلا . صوصف  . . 9

1417ق. موس : پاچ  نیسردم . هعماج  مق : يورغ . یفسوی  يداه  دمحم  قیقحت : فطلا . هعقو  ییحی . نب  طول  یفوک ، فنخم  وبا  . 10

تاعلاطم و هسسوم  نارهت : يوجاوخ . دمحم  حیحصت : هقیقحلا . راونا  هقیرطلا و  راوطا  هعیرشلا و  رارـسا  782 ق .)  ) ردیح دیس  یلمآ ، . 11
1362 ش. ناریا . هفسلف  تمکح و  یمالسا  نمجنا  یگنهرف  تاقیقحت 

1416 ق. لوا : پاچ  تثعب . تاراشتنا  مق : نآرقلا . ریسفت  یف  ناهربلا  ریسفت  1107 ق .)  ) نامیلس دیس  نب  مشاه  دیس  ینارحب ، . 12

. یمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  مق : ثّدحم . نیدلا  لالج  دیس  قیقحت : نساحملا . 280 ق .)  ) دمحم نب  دمحا  یقرب ، . 13

1380 ش. لوا : پاچ  لیلج . رشن  دهشم : عماج . ریسفت  میهاربا . دیس  يدرجورب ، . 14

. هیردیحلا هبتکم  مق : لوکشکلا . 1031 ق .)  ) نیسح نب  دمحم  یلماعلا ، نیدلا  ءاهب  . 15

1410 ق. مود : پاچ  یمالسإلا . بتکلاراد  تاراشتنا  مق : ملکلا . ررد  مکحلا و  ررغ  550 ق .)  ) دمحم نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  . 16

ءاـیحا راد  توریب : یبلعثلا .) ریـسفتلا   ) نآرقلاریـسفت نع  ناـیبلا  فشکلا و  427 ق .)  ) میهاربا نب  دـمحا  قاحـساوبا  يروباشین ، یبلعث  . 17
1422 ق. لوا : پاچ  یبرعلا . ثارتلا 

1378 ق. زیربت . پاچ  تکرش  رشن  هینامعنلا . راونالا  1112 ق .)  ) هللادبع نب  هللا  همعن  يرئازج ، . 18

1405 ق. یبرعلا . ثارتلا  ءایحألاراد  توریب : نآرقلا . ماکحا  370 ق .)  ) یلع نب  دمحا  صاصج ، . 19

1376 ش. ءارسا . رشن  زکرم  مق : موتخم . قیحر  هللادبع . یلمآ ، يداوج  . 20

1362 ش. یمالسا . باتکلاراد  تاراشتنا  مق : ینیسح . دمحا  دیس  ششوک : هب  لمآلا . لمأ  (1104 ق .) نسح نب  دمحم  یلماع ، ّرح  . 21
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1416 ق. مق : ، � تیبلا لآ  هسسوم  قیقحت : هعیرشلا . لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  . . 22

1408 ق. هیملعلا . بتکلاراد  رشن  مق : هّیفوصلا . یلع  درلا  ِیف  هّیرشع  ینثالا  . . 23

1416 ق. نیسّردم . هعماج  مق : يراّفغ . ربکا  یلع  قیقحت : . � لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  381 ق .)  ) یلع نب  نسح  ینارح ، . 24

داشرا گنهرف و  ترازو  رـشن  پاچ و  تاراشتنا  نارهت : لیـصفتلا . دـعاوقل  لیزنتلا  دـهاوش  504 ق .)  ) دمحا نب  هللا  دـیبع  یناکـسح ، . 25
1411 ق. لوا : پاچ  یمالسا .

. یمالـسا داشرا  گـنهرف و  ترازو  رـشن  پاـچ و  تاراـشتنا  نارهت : مکحلا . صوصف  حرـشرد  ممهلا  دـمم  نسح . یلمآ ، هداز  نسح  . 26
1378 ش. لوا : پاچ 

1365 ش. موس : پاچ  دیفم . تاراشتنا  نارهت : دارملا . حیضوت  1370 ش .)  ) مشاه دیس  ینارهت ، ینیسح  . 27

رـشن هسـسؤم  مق : یلمآ . هداز  نسح  نـسح  قـیقحت : داـقتعالا . دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فـشک  726 ق .)  ) فـسوی نب  نـسح  یلح ، . 28
1407 ق. یمالسا .

. يروکـشا رفعج  دیـس  قیقحت : بلطملا . قیقحت  یف  جهنملا  لیلکا  1175 ش .)  ) رهاط دمحم  نب  رفعج  دمحم  یـسابرکلا ، یناسارخلا  . 29
1383 ش. لوا : پاچ  ثیدحلاراد . تاراشتنا  مق :

1400 ق. مراهچ : پاچ  هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : هغالبلا . جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  1324 ق .)  ) هللا بیبح  ازریم  یئوخ ، . 30

1317ش. جورم . یشورفباتک  رشن  نارهت : یناتستشد . همجرت : هفسلف . لوصا  ا.س . تروپوپار ، . 31

1377 ق. نارهت : شیورد . رعاش و  میکح و  یفوص و  فراع و  تیوه  رد  شیتفت  1370 ش .)  ) لضفلاوبا دیس  یمق ، يوضر  . 32

1380 هّیمالسا . تاراشتنا  ینارعش . نسحلاوبا  ازریم  جاح  یـشاوح  همدقم و  اب  مکحلارارـسا . 1288 ق .)  ) يدـهم نب  يداه  يراوزبس ، . 33
ش.
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.1373 یمالسا . داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  پاچ و  تاراشتنا  يدرجورب  یفطصم  ششوک : هب  يونثم . حرش  . . 34

1352 ش. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : (. � یسیع ترضح   ) و ( � مدآ طوبه  . ) خیراوتلا خسان  1297 ق .)  ) یقت دمحم  رهپس ، . 35

. یگنس پاچ  هیهولألا . دهاوش  یف  هّیبوبرلا  لئالد  1339 ق .)  ) ظعاولا مساقلاوبا  دیس  یناهفصالا ، یهدسلا  . 36

1391 ش. لوا : پاچ  ام . لیلد  تاراشتنا  مق : نافرع . هفسلف و  یحو ، هاگن  زا  دیحوت  رفعج . دیس  نادیس ، . 37

1389 ش. مود : پاچ  ناریسراپ . تاراشتنا  دهشم : نیابت . ای  تینیع  تیخنس ، . . 38

هعبطم رـصم : دیمحلا . دبع  نیدـلا  ییحم  دـمحم  قیقحت : ءافلخ . خـیرات  911 ق .)  ) رکب یبا  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  یطویـس ، . 39
1371 ق. لوا : پاچ  هداعسلا .

. ینامرک یلو  هللا  تمعن  هاش  بتارم  هلاسر  832 834 ق .)  ) یلو هللا  تمعن  هاش  . 40

. کلم یشورفباتک  ینامرک . یلو  هللا  تمعن  هاش  ناوید  تایلک  . . 41

. هیقارشا رشن  زار . نشلگ  720 ق .)  ) میرکلادبع نب  دومحم  يرتسبش ، . 42

1363 ش. ماع .) یماهس   ) تسفا تکرش  پاچ  نارهت : فراعملا . فراوع  لئاسر  هعومجم  نمض  رد  نیقیلا . ّقح  . . 43

1363 ش. تسفا . تکرش  پاچ  نارهت : فراعملا . فراوع  لئاسر  هعومجم  نمض  رد  نیقّقحملا . هآرم  . . 44

نـسحلاوبا یجناـیم و  میهاربا  دیـس  حیحـصت : نوـیعلا . سیارع  یف  نوـنفلا  سئاـفن  8 ق .)  ) دوـمحم نب  دـمحم  یلمآ ، نیدـلا  سمـش  . 45
1379 ق. هّیمالسا . تاراشتنا  نارهت : ینارعش .

: توریب روعاف . نسح  یلع  اّنهم و  یلع  ریمالادـبع  شـشوک : هب  لحنلا . للملا و  548 ق .)  ) میرکلادبع نبدمحم  حتفلاوبا  یناتـسرهش ، . 46
. هفرعملاراد
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. یئانس هناخباتک  رشن  بوجحم . رفعج  دمحم  حیحصت : قئاقحلا . قئارط  1344 ق .)  ) هاش یلع  موصعم  دمحم  يزاریش ، . 47

1366 ش. مود : پاچ  رادیب . تاراشتنا  مق : میرکلا . نآرقلا  ریسفت  1050 ق .)  ) میهاربا نب  دمحم  نیلأهتملا ، ردص  . 48

1363 ش. لوا : پاچ  گنهرف . تاقیقحت  هسسؤم  تاراشتنا  نارهت : بیغلا . حیتافم  . . 49

. يوفطصم تاراشتنا  مق : هعبرألارافسألا . یف  هیلاعتملا  همکحلا  . . 50

. ناریا هفسلف  تمکح و  یمالسا  نمجنا  تاراشتنا  نارهت : تایآلارارسا . . . 51

1360 ش. مود : پاچ  دهشم . هاگشناد  پاچ  ینایتشآ . نیدلا  لالج  دیس  ششوک : هب  هیکولسلا . جهانملا  یف  هّیبوبرلا  دهاوشلا  . . 52

1404 ق. لوا : پاچ  یلوم . تاراشتنا  يوجاوخ . دمحم  حیحصت : همجرت و  هب  هعقاو . هروس  ریسفت  . . 53

1377 ش. مود : پاچ  اسر . یگنهرف  تامدخ  هسسوم  نارهت : مالسا . رظن  زا  نافرع  هفسلف و  دمحم . هدازردص ، . 54

. يروادلا هبتکم  مق : مولعلارحب . قداص  دمحم  دیس  همدقم  اب  عئارشلا . للع  381 ق .)  ) یلع نب  دمحم  قودص ، . 55

1417 ق. هثعبلا . هسسؤم  مق : هیمالسالا . تاساردلا  مسق  قیقحت : یلامالا . . . 56

1387 ق. قودص . رشن  نارهت : ینارهط . ینیسح  مشاه  دیس  ششوک : هب  دیحوتلا . . . 57

. نیسّردم هعماج  مق : يراّفغ . ربکا  یلع  ششوک : هب  لاصخلا . . . 58

1363 ش. يدهشم . اضر  : مق يدروجال . ینیسح  يدهم  دیس  ششوک : هب  . � اضرلارابخأ نویع  . . 59
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1413 ق. نیسّردم . هعماج  مق : يرافغ . ربکا  یلع  ششوک : هب  هیقفلا . هرضحیال  نم  باتک  . . 60

1379 ق. نیسّردم . هعماج  مق : يراّفغ . ربکا  یلع  ششوک : هب  رابخالا . یناعم  . . 61

: مق يزیربت . یغاـب  هچوک  نسحم  ازریم  شـشوک : هب  تاجردـلا . رئاـصب  290ق .)  ) خوّرف نب  نسح  نب  دـمحم  رفعجوـبا  یمق ، رافـص  . 62
1380 ق. پاچ : یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هبتکم 

. میوق ربکا  یلع  ملق : هب  يولوم . هللا  تمعن  هاـش  یفارگویب  فّوصت و  هچخیراـت  همیمـض  هب  یعنـص . ناوید  1326 ق .)  ) نسح یعنص ، . 63
1328 ش. نارهت :

1417 ق. مهدراهچ : پاچ  یمالسا . رشن  هسسوم  مق : همکحلا . هیاهن  1402 ق .)  ) نیسح دمحم  دیس  ییابطابط ، . 64

. ورسخرصان تاراشتنا  نارهت : نایبلا . عمجم  548 ق .)  ) نسح نب  لضف  یلعوبا  یسربط ، . 65

1403 ق. لوا : پاچ  یضترم . تاراشتنا  دهشم : جاجتحالا . 620 ق .)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنموبا  یسربط ، . 66

1417 ق. موس : پاچ  يوضترم . تاراشتنا  نارهت : نیرحبلا . عمجم  1085 ق .)  ) دمحم نب  نیدلا  رخف  یحیرط ، . 67

هاگشناد هناخپاچ  يوفطصم . نسح  شـشوک : هب  یّـشکلا .) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  460 ق .)  ) نسح نبدمحم  رفعجوبا  یـسوط ، . 68
1348 ش. دهشم .

1390 ق. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : ناسرخ . يوسوم  نسح  دیس  ششوک : هب  ماکحالا . بیذهت  . . 69

1315ش. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : تاذلا . رهوج  618 ق .)  ) میهاربا نبدمحم  نیدلا  دیرف  يروباشین ، راطع  . 70
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. يراخف ریما  یناشاک ، نسح  يوضر ، یلع  دیـس  ثاحبألا : ریرقت  ردقلاب . لئاقلا  یلع  رفملا  دـس  1431 ق .)  ) رقاب دمحم  يدـهلا ، ملع  . 71
1387 ش. لوا : پاچ  رینم . تاراشتنا  نارهت :

1433 ق. لوا : پاچ  مولعلاراد . تاراشتنا  توریب : يوضر . یلع  دیس  ثاحبألا : ریرقت  رذلا . ملاع  رکنم  یلع  رفملا  دس  . . 72

1411ق. لوا : پاچ  یملعأ . هسسوم  توریب : یشایعلا . ریسفت  (320 ق .) رصنلا یبا  یشایع ، . 73

. یبرعلا بتکلاراد  تاراشتنا  توریب : نیدلا . مولع  ءایحا  550 ق .)  ) دماحوبا یلازغ ، . 74

1367 ش. راّوز . تاراشتنا  نارهت : اپورا . رد  تمکح  ریس  1321 ش .)  ) یلعدمحم یغورف ، . 75

1415 ق. مود : پاچ  ردصلا . هبتکم  تاراشتنا  نارهت : یفاصلا . ریسفت  1091 ق .)  ) یضترم نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  . 76

1404 ق. باتکلاراد . هسسؤم  رشن  مق : يرئازج . ّبیط  دیس  حیحصت : اب  یمقلا . ریسفت  307 ق .)  ) میهاربا نب  یلع  نسحلا  یبا  یمق ، . 77

پاچ يوضر . سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  راثآلا . مکحلا و  هنیدم  راحبلا و  هنیفـس  1359 ق .)  ) ساّبع خیـش  یمق ، . 78
1418 ق. لوا :

1369 ش. نینمؤملاریما . هسردم  رشان  مق : یماهلا . دوواد  ششوک : هب  رایخالا . هفحت  1098 ق .)  ) رهاط دمحم  یلوم  یمق ، . 79

. ناوضرلا هکرش  تاروشنم  نارهط : تاتشلا . عماج  1231 ق .)  ) ینالیجلا نسحلا  نب  مساقلاوبا  ازریم  یمق ، . 80

1373 ق. هیمالسالا . تاراشتنا  نارهت : جهنملا . هصالخ  نرق 10 .)  ) هللا حتف  الم  یناشاک ، . 81

. لوا پاچ  باتک . ناتسوب  مق : ءارغلا . هعیرشلا  تامهبم  نع  ءاطغلا  فشک  1228 ق .)  ) رضخ نب  رفعج  ءاطغلا ، فشاک  . 82
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1369 ش. لابقا . تاراشتنا  نارهت : هیلع . بهاوم  نرق 9 .)  ) یلع نب  نیسح  يراوزبس ، یفشاک  . 83

1325 ش. سلجم . هناخپاچ  ییامه . نیدلا  لالج  ششوک : هب  هیادهلا . حابصم  735 ق .)  ) یلع نبدومحم  یناشاک ، . 84

1388 ش. موس : پاچ  هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : يراّفغ . ربکا  یلع  ششوک : هب  یفاکلا . 329 ق .)  ) بوقعی نبدمحم  ینیلک ، . 85

دوعسم دیس  حیحـصت : قیقحت و  یجنایم .) یکلم  همدقم  اب   ) یجیهال فیرـش  ریـسفت  1090 ق .)  ) یلع نبدمحم  نیدـلا  ءاهب  یجیهال ، .86
1390 ش. لوا : پاچ  تیالو . تاراتشنا  دهشم : روپ . ملعم 

1365 ش. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : دارم . رهوگ  1052 ق .)  ) دمحم یجیهال ، . 87

. يدومحم یشورفباتک  یعیمس . ناویک  همدقم : زار . نشلگ  حرش  . . 88

1365 ش. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : دارم . رهوگ  . . 89

1353 ش. ناهج . تاراشتنا  نارهت : لاجرلا . ملع  یف  لاقملا  حیقنت  1351 ق .)  ) هللادبع یناقمام ، . 90

. يدیشر رشن  نارهت : نیقیلا . قح  1111 ق .)  ) رقابدمحم یسلجم ، . 91

1341 ش. مئاق . رشن  نارهت : هایحلا . نیع  . . 92

1363ش. هیمالسا . تاراشتنا  نارهت : یلوسر . مشاه  دیس  ششوک : هب  لوقعلا . هآرم  . . 93

. هیمالسا تاراشتنا  نارهت :  . � راهطألا همئالا  رابخألا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  . . 94

1414 ق. لوا : پاچ  هیمالسالا . ثوحبلا  عمجم  دهشم : هیفسلفلا . تاحلطصملا  حرش  هیمالسالا . ثوحبلا  عمجم  . 95

. تیالو تاراشتنا  دهشم : یناسارخ . يدادعا  یـضترم  قیقحت : هب  نآرق . ملع  رد  نابات  دیـشروخ  1370 ق .)  ) یلع یناسارخ ، ثدحم  . 96
1389 ش. لوا : پاچ 

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :

1377 ق. هاقناخ . باحصا  يورجک  رد  هابتشالا  فشک  1364 ش .)  ) هللا حیبذ  یتالحم ، . 97

1381 ش. لوا : پاچ  ناجرم . ؤلؤل و  تاراشتنا  مق : دولخلا . تاّنج  نرق 12 .)  ) نمؤم نب  اضردمحم  سردم ، . 98

: دهـشم نادیـس .) رفعج  دیـس  داتـسا  یلمآ و  يداوج  هللادـبع  داتـسا  رـضحم  رد   ) داعم زا  يا  هلأـسم  نوماریپ  یثحب  يدـهم . دـیراورم ، . 99
1390 ش. مراهچ : پاچ  تیالو . تاراشتنا 

1408 ق. متشه : پاچ  يدابآزوریف . تاراشتنا  مق : قطنملا . 1383 ق .)  ) اضر دمحم  رفظم ، . 100

1381 ش. لوا : پاچ  اندآ . تاراشتنا  نارهت : یسراف . گنهرف  1350 ش .)  ) دمحم نیعم ، . 101

1363 لوا : پاچ  تسفا . تکرـش  پاچ  نارهت : فراعملا . فراوع  هعومجم  نمـض  رد  تدحو . رون  هلاسر  هللادـبع . هجاوخ  یبرغم ، . 102
ش.

. موس پاچ  يرواد . تاراشتنا  مق : لضفملا . دیحوت  80 ق .)  ) رمع نب  لضفملا  . 103

1413ق. لوا : پاچ  دیفم . خیش  هرگنک  مق : يرافغربکا . یلع  یلو ، داتسا  نیسح  قیقحت : دیفملل .) یلامألا ( دمحم . نب  دمحم  دیفم ، .104

. یلگ تاراشتنا  نارهت : هعیشلا . هقیدح  993 ق .)  ) دمحا نبدمحا  یلیبدرا ، سدقم  . 105

. أبن هسسؤم  نارهت : . يداجس لولهب  دیس  ییوکسا و  ینابایب  دمحم  همجرت  هب  هیمامإلا . دیحوت  1419 ق .)  ) رقاب دمحم  یجنایم ، یکلم  . 106
1378 ش. لوا : پاچ 

. يدعاس رقاب  دمحم  همجرت : تاداسلا . ءاملعلا و  لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  1313 ق .)  ) رقاب دمحم  یناهفصا ، يراسناوخ  يوسوم  . 107
1401 ق. پاچ : هیمالسا . تاراشتنا  نارهت :

1391 ق. نایلیعامسا . هبتکم  مق : نایلیعامسا . هللادسا  قیقحت : تاداسلا . ءاملعلا و  لاوحا  یف  تاّنجلا  تاضور  . . 108

1316 ش. یچباتک . ناوخا  پاچ  نارهت : قیاقحلا . سمش  ناوید  672 ق .)  ) دمحم نبدمحم  نیدلا  لالج  يولوم ، . 109
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1385 ش. مراهچ : پاچ  دمحم . رشن  نارهت : رهم . داشرف  دیهان  ششوک : هب  نوسلکین .) هخسن  ساسا  رب  ) يونعم يونثم  . . 110

1376 ش. لوا : پاچ  یمالسا . تاعلاطم  هسسوم  نارهت : قیاقحلا . فشک  هحرشو  نامیالا  میوقت  1041 ق .)  ) رقاب دمحم  دامادریم ، . 111

هعماج تاراـشتنا  مق : یناـجنز . يریبش  یـسوم  دیـس  قیقحت : یـشاجنلا . لاـجر  450 ق .)  ) ساّبع نبدـمحا  یلع  نبدـمحا  یـشاجن ، . 112
1407 ق. نیسّردم .

ثارتلاءایحا راد  توریب : یناچوق . ساـبع  خیـش  قیقحت : مالـسالا . عئارـش  حرـش  یف  مـالکلارهاوج  1266 ق .)  ) نسحدـمحم یفجن ، . 113
. یبرعلا

1382 ش. لوا : پاچ  ناتسوب . تاراشتنا  مق : تمحر . باوبا  1363 ش .)  ) یلع يودرهاش ، يزامن  . 114

1386 ش. لوا : پاچ  يدعس . تاراشتنا  نارهت : نید . ناکرا  . . 115

1382 ش. لوا : پاچ  يدعس . تاراشتنا  نارهت : ترتع . نآرق و  ماقم  . . 116

1375 ش. لوا : پاچ  فراعم . کین  تاراشتنا  نارهت : تیالو . تابثا  . . 117

1418 ق. نیسردم . هعماج  تاراشتنا  مق : راحبلا . هنیفس  كردتسم  . . 118

: لوا پاچ  ثارتلا . ءایحإل   � تیبلا لآ  هسسؤم  مق : لئاسملا . طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  1320 ق .)  ) نیسح ازریم  یسربط ، يرون  . 119
1408 ق.

1415 ق. لوا : پاچ  ثارتلا . ءایحال   � تیب لآ  هسسؤم  مق : لئاسولا .  كردتسم  همتاخ  . . 120

1344 ش. يدومحم . یشورفباتک  یناگرگ . یلعرهم  ششوک : هب  نیفراعلا . ضایر  1288 ق .)  ) ناخ یلقاضر  تیاده ، . 121
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ِفُّوَصَّتلا ِهَفَْسلَفلا و  ُخیِرات 

� يدورهاشلا يزامنلا  یلع  خیّشلا  جاحلا  هماّلعلا 

یناسارخلا يدادعألا  یضترم  خیشلا  : قیقحت

هیالولا تاروشنم 

1434 1392

  یبرع هدیکچ 
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صّخلم

: باضتقاب اهیلإ  هراشإ  یلی  امیف  هیساسأ ، رواحم  هتس  باتکلا  لوانتی 

. هسدقملا هعیرشلا  میلاعت  عم  هقیرطلا  هذه  داضت  نایب  هعفرعملا و  بسک  یف  نیضاترملا  هیفوصلا و  هقیرط  نایب  یف  . 1

. نأشلا اذه  یف  هیفوصلا  هفسالفلا و  رابک  تاملک  نم  صوصنلا  ضعب  داریإ  و  دوجولا ، هدحو  هلأسم  یف  مالکلا  یف  . 2

اهسأر یلع   ) هیرـشبلا هقیرطلا  ءایبنألا و  هیاده  هقیرط  نیب  قرفلا  نایب  و  هیادهلا ، هلأسم  یف  هیوامـسلا  عئارـشلا  بولـسأ  نع  ثیدحلا  یف  . 3
(. ءافرعلا هفسالفلا و  هقیرط 

راـکفألا راـشتنا  هیفیک  یلإ  و  ناـسنإلا ، یف  ربـجلا  هیرظن  ضقن  یلإ  ثحبلا  اذـه  يواـطم  یف  نتاـملا  ضرعت  دـق  و  هیرطفلا ، هفرعملا  یف  . 4
. هینیدلا طاسوألا  یف  هلاضلا  هیرشبلا 

یلإ هراـشألا  صوصنلل و  مهتـالیوأت  مهتلالـض و  ناـیب  و  هینیدـلا ، صوصنلا  ربع  مهفارحنا  تاـبثإ  هیفوصلا و  هفـسالفلا و  یلع  درلا  یف  . 5
همـالعلا دودر  رکذ  مالـسإلا و  لـبق  هفــسالفلا  تاـفالتخا  یلإ  ضرعتلا  و  تاـیاورلا ، تاـیآلا و  یلع  هیناـنویلا  راـکفألل  مهتـالیمحت  ضعب 

. هفسالفلا یلع  مالسإلا  ءاملع  نم  هریغ  یسلجملا و 

یلاعت و هلعف  یه  هللا  هفرعم  نوک  لثم  يرخأ  ثوحب  یلإ  هیف  راشأ  و  هعورف ، نیدـلا و  لوصا  یف  هنـسلا  باتک و  یلإ  عوجرلا  موزل  نایب  یف 
. اهنع باوجلا  اهلیلحت و  رذلا و  ملاع  یلإ  هبسنلاب  تایرظنلا  ضعب  نایب  و  هقباسلا ، ملاوعلا  وه  هفرعملا  أشنم  نأ 

هیالولا تاروشنم 

ریبکلا قوسلا  هسدقملا  دهشم  ناریإ 

00989151576003 00989151162907 فتاهلا : 

  یسیلگنا هدیکچ 
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Abstract

This book discusses the credibility of the worldriew of two schoold of thought: philosphy

and Mysticism, and how they came about.The approach undertaken by the author is from

an lslamic

perspective, of which he proves that conclusions and the outcomes of those two schools

.contradict very basis of religion along with the rational human intellect

He also argues the validity of the philosphical and mystical methods for seekng1 cognition

and comprehension, and alternatively explains the method introduced by the Quran and

(. The Ahlulbayt (AS

The publisher

Velayat publishers

Address: iran, mashhad, central bazaar, Velayat publisher

Tel: 00989151576003 - 00989151162907

 

هسسوم نایب 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

� هَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  َو  ِهَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدُا  �

نم کلذ  دـعی  امک  هل  عوضخلا  هتیدوبع و  یلع  هللا  مهنیعی  هبف  نیحلاصلا  هللا  دابعل  هادـهملا  هیهلالا  معنلا  ربکأو  لضفأ  هفرعملاو  ملعلا  دـعی 
 . ایندلا مهتایح  یف  مه  نورختفی  هب  یتلا  معنلا  ربکا 

قیرطلا اذه  كولس  یف  ادبا  لملا  وا  بعتلاب  نورعـشی  الو   � همئالاو ءایبنالا  يدهب  نوئیـضتسی  نم  مه  نویهلالا  ءافرعلاو  نوینابرلا  ءاملعلا  و 
همئألا �. فراعم  لین  یلا  مهب  یهتنت  یتلا ال  يرخالا  قرطلا  نوبنجتیو  لمعلاو  ملعلا  قیرط 

یعیشلا خیراتلا  هریـسم  لوط  یف  اهقتاع  یلع  لمحت  تبأد  یتلا  هصلخملا  هلثلا  هذه  راثآ  ءایحإ  عفادب  تسـسأت  یتلا  هسـسؤملا  هذه  فدهت 
. هلیصالا هیهلإلا  مولعلاو  هینایحولا  فراعملا  نع  عافدلا  همهم 

. قیفوتلا هللا  نم  هحاتملا و  هیرصعلا  لئاسولا  ربع  رکفلا  اذه  رشن  یلإ 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

� هَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  َو  ِهَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدُا  �

Call on to the way of your lord with wisdom and good preaching

Knowledge is arguably God's most precious blessing given to humanity, for with which

they can understand, worship, bow down and submit to the Almighty's commandments. It
.is indeed the greatest of His graces for both; this life and the afterlife

And those with divine understanding are the true inheritors of the prophets and their

successors. Those are the people of wisdom whom nothing can enervate them from

carrying on the endeavor in seeking knowledge from it's one and only source; The

.messengers of Allah

This institution, was mainly founded on reviving and republishing the genuine work of the

scholars who gave their life in supporting and backing the foundations of the religion and

the teachings of the holy prophet and his immaculate household, we ask Allah to guide us

.in this holy journey, and all thanks be to Him
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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